
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA CURSO DE 

MESTRADO EM FILOSOFIA  

MARISANE PEREIRA SILVA 

UM ESTUDO SOBRE O STATUS MORAL DOS ANIMAIS DESDE UMA 

PERSPECTIVA DEONTOLÓGICA 

 

 

NATAL, RN 

NOVEMBRO DE 2015 

  



 

Marisane Pereira Silva 

 

UM ESTUDO SOBRE O STATUS MORAL DOS ANIMAIS DESDE UMA PERSPECTIVA 

DEONTOLÓGICA 

 
 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-graduação em Filosofia da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como requisito para a obtenção do 

título de Mestre em Filosofia. 

Orientadora: Profª. Drª. Cinara Maria 

Leite Nahra 

 

 

 

 

 

 

 

Natal, novembro de 2015. 



MARISANE PEREIRA SILVA 

UM ESTUDO SOBRE O STATUS MORAL DOS ANIMAIS DESDE UMA PERSPECTIVA 

DEONTOLÓGICA 

 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-graduação em Filosofia da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como requisito para a obtenção do 

título de Mestre em Filosofia. 

Aprovado em___/___/___ 

 

Banca Examinadora: 

______________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Cinara Maria Leite Nahra (UFRN) 

 

______________________________________________________________________ 

Prof.Dr. Joel Klein Thiago Klein (UFRN) 

 

______________________________________________________________________

Profª. Drª. Flávia Carvalho Chagas (UFPEL) 

 

 

Natal/RN 

Novembro – 2015 

 



 

 

 

“Beijos pras meninas” (minhas caninas), essa frase finalizava 

as nossas ligações! Dedico este trabalho a alguém muito 

especial que partiu cedo demais, mas ainda assim nos 

ensinou muito. Kant já dizia, podemos julgar o coração de 

um homem pela forma como ele trata os animais.  Amiga 

Alexia Munira, seu coração foi gigante! E todos que tiveram 

a alegria de conviver com você durante esses anos podem 

comprovar! Sou grata ao universo por ter te conhecido e 

poder ter feito parte da tua história! Obrigada! 

 

 

 

 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente à minha família, nem tão pouco convencional, Bruno 

(meu amor, meu companheiro) Ester e Mila (minhas filhas caninas) que estiveram todos 

esses anos ao meu lado, me dando apoio, me aguentando nas minhas crises de choro, no 

meu mau humor condicionado pelo stress de estar fazendo algo de tanta 

responsabilidade. Aos professores, em especial à professora Cinara Nahra, que aceitou 

ser minha orientadora nessa empreitada e aos meus amigos que sempre me apoiaram... 

Enfim a todos aqueles que foram e são importantes em minha vida! 

 

  



 

[...] A propriedade assinalada dos animais, de se contentarem mais do que nós com a 

simples existência, se torna vítima do abuso de pessoas egoístas e desalmadas, sendo 

muitas vezes exploradas a tal ponto que estas nada lhe proporcionam a não ser a pura 

e nua existência [...]. Nunca vejo um cachorro preso sem sentir íntima compaixão por 

ele e profunda indignação contra seu dono, e com satisfação me recordo do caso 

relatado há alguns anos pelo Times, em que um Lord que possuía um imenso cão 

acorrentado, passeando através do jardim, tentou acariciá-lo, quando o cão 

imediatamente lhe despedaçou o braço – com razão! Com isso queria dizer: “Tu não é 

meu dono, mas meu demônio, a fazer de minha curta existência um inferno”. 

(Schopenhauer, Parerga e paralipomena, II) 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade de uma abordagem ética da 

relação entre homens e animais que, tanto quanto possível, não se baseie nem razões 

utilitárias nem em razões indiretas para explicar a atribuição de dignidade ou de direitos 

morais aos animais. Tomamos como pressuposto que alguns deles (se não todos) os 

possuem, e tentamos mostrar que uma ética de caráter deontológico, centrada no ser 

humano como o agente, mas não restrita a ele enquanto objeto da ação moral, pode 

fornecer um suporte teórico para a fundamentação de tal atribuição. A partir da análise 

das características principais da ética kantiana, e de algumas teorias alternativas, será 

possível mostrar que uma teoria ética que não pressuponha reciprocidade nem dependa 

exclusivamente de interesses particulares humanos não apenas é possível como também 

se revela a mais sensível e adequada à natureza dos nossos valores e do caso em 

questão. 

 

Palavras-chave: direitos animais, deveres humanos, deontologia, ética kantiana.  

 

 



ABSTRACT 

The main concern of this work is to offer an analysis of the possibility of an ethical 

approach to the interaction between human beings and animals. As far as possible we 

seek an approach which rely neither on utilitarian considerations nor on indirect reasons 

to explain the attribution of dignity or moral rights to animals. We take for granted that 

some of them (if not all) do possess it. And then we try to show that a deontological 

ethical theory (one which centers in the human as the agent but is not restricted to 

humans as the objects of the moral action) can afford us a good theoretical basis for the 

grounding of the attribution of rights or dignity to animals. Analyzing the main features 

of Kantian ethics, as well as some of its alternatives, it will be possible to show that an 

ethical theory which does not presuppose reciprocity nor depends solely upon particular 

human concerns is not only possible but also reveals itself as the most sensible and 

adequate to the nature of our values and of the case at hand. 

 

Keywords: animal rights, human duties, deontology, Kantian ethics. 
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INTRODUÇÃO 

Desde a Modernidade, a cultura ocidental tem sido marcada por uma valorização cada 

vez maior do sujeito enquanto algo único. Os sistemas legais e a moralidade de um 

modo geral têm evoluído de modo a sempre preservar o respeito a este valor intrínseco 

do indivíduo humano. Um passo decisivo para a fundamentação deste valor foi dado por 

Immanuel Kant, quando ele identificou na racionalidade a característica fundadora da 

ação moral. A racionalidade, de acordo com Kant, deve estar presente tanto no sujeito 

quanto no objeto da ação, para esta seja considerada boa. Com isso, em um sentido 

estrito, ações morais não são possíveis para além do domínio das relações humanas. 

Apesar de apresentar um bom fundamento para a ação boa, a teoria de Kant, 

contida na sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes, deixa a desejar quando se 

trata de ações que contam com a racionalidade apenas no lado do agente. Em tempos de 

cuidado com o ambiente em que vivemos, este tipo de ação parece ser interessante do 

ponto de vista ético, mas a teoria de Kant, tal como foi concebida, não consegue dar 

conta. Pior ainda, levada ao pé da letra, a teoria deixa a desejar mesmo quando os 

objetos da ação são alguns indivíduos da nossa própria espécie, notadamente aqueles 

que, por razões diversas, não são, em ato, sujeitos propriamente racionais. Há, na 

argumentação kantiana, um salto que leva da racionalidade em ato de um indivíduo 

humano, para uma racionalidade em potência de todos os seres humanos. 

Neste trabalho, como num cerco a uma cidade protegida por muros, pretendemos 

explorar de vários modos esta fragilidade da teoria kantiana. O objetivo final, mantendo 

a analogia com o cerco, não é destruí-la, mas sim conquistá-la: a nosso ver, algumas 

alterações, necessárias em face dos novos tempos, fariam da teoria kantiana uma teoria 

capaz de dar conta de explicar as ações boas de uma maneira geral, e não apenas de 

modo restrito aos seres humanos (racionais). Afinal, nos parece uma teoria potente 

demais para ficar restrita a tão exímio campo de aplicação. 

O caso específico que analisaremos diz respeito às ações envolvendo seres 

humanos racionais, por um lado, e seus animais de estimação (mais especificamente, os 

cães), por outro. Parece haver, nestes casos, a presença de vários aspectos relacionados 

às ações passíveis de avaliação ética. Em especial, nos interessa o fato de que estes 

animais são tidos (nos casos em que há de fato estima, claro) como insubstituíveis por 
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seus donos, ou  ainda como parte integrante do núcleo familiar
1
. Ora, a dignidade do ser 

humano, de acordo com a argumentação kantiana, está relacionada com o fato de a 

razão ser, de acordo com o autor, a única coisa que pode ser considerada insubstituível, 

que possui um valor intrínseco. Deste modo, parece que se conseguirmos relativizar a 

restrição kantiana, teremos logrado êxito em fazer com que algo para além da 

racionalidade adentre os domínios da ética. Será este intruso que, finalmente, abrirá as 

portas da cidade para que muitos outros a adentrem. Os animais de estimação, assim, 

farão o elo de ligação entre os casos para os quais a ética kantiana foi originalmente 

desenhada, e aqueles que são considerados marginais ou simplesmente excluídos – mas 

que cada vez mais se mostram importantes do ponto de vista ético. 

Para atingirmos este fim, apresentaremos, no primeiro capítulo, a teoria moral 

kantiana exposta na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, procurando salientar 

os aspectos mais relevantes para nossa abordagem, tanto no sentido positivo quanto no 

negativo. Incluem-se, dentre eles, a caracterização da ação boa como pressupondo 

necessariamente racionalidade da parte do agente, uma vez que a vontade que move a 

ação boa deve ser obediente ao que ordena a razão; as fórmulas do imperativo 

categórico e o modo como interagem entre si; a racionalidade como necessária para o 

objeto da ação boa, e a argumentação de Kant em favor deste fato; e, vinculado a isso, o 

papel da noção de dignidade na fundamentação do agir moral. 

No segundo capítulo, trataremos sobre os direitos dos homens e dos animais a 

partir do ponto de vista de Tom Regan, veremos que a sua ideia se assemelha a de Kant, 

porém num âmbito maior (Regan concede valor inerente não apenas ao ser humano 

racional, mas também a todos os seres) que como ele define são sujeitos de uma vida e 

por isso merecem consideração moral. Regan apresenta parte da discussão sobre a 

moralidade através do pensamento de Peter Singer e James Rachels. Entretanto, mesmo 

que elas não sejam análogas a sua defesa, contribuem para o debate que nos propomos 

neste trabalho.  

Por fim, no terceiro capítulo, delimitaremos o nosso campo de investigação a 

cerca de quem são os animais com os quais nos importamos e porque temos tal 

consideração com eles. Logo apresentaremos um estudo de caso com base nos 

argumentos de Christine Korsgaard. Ela discorrerá sobre a atribuição de direitos aos 

                                            
1
 Estudos feitos na zona rural e urbana de algumas  cidades brasileiras comprovam que os adolescentes ao 

citarem as pessoas as quais fazem parte da sua família, acrescentam sem pestanejar os seus animais de 

estimação. 
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animais desde a moral kantiana. Desse modo, ela defenderá que é possível sim, a partir 

da teoria da moral kantiana se defender direitos morais e legais aos animais. 

Korsgaard apresenta uma abordagem semelhante a que propomos, com vistas a 

confirmar a possibilidade de uma adequação da teoria kantiana e as virtudes que tal 

teoria teria sobre a original no que diz respeito à fundamentação de sistemas de lei que 

dizem respeito ao trato com os animais. 

Esperamos com tudo isso, mostrar que o caráter restrito da teoria kantiana (isto 

é, restrito a seres humanos) não é necessário, e talvez seja até mesmo um problema nos 

termos em que foi proposto. Ligado a isso, tentaremos mostrar que, por ser uma boa 

teoria, a ética de Kant deve sobreviver às particularidades de seu autor e de seu contexto 

de criação, e mostrar-se capaz de lidar com casos novos, e à luz de novos 

conhecimentos. 
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CAPÍTULO 1 – O CONCEITO DE MORALIDADE DESENVOLVIDO POR KANT NA 

FUNDAMENTAÇÃO DA METAFÍSICA DOS COSTUMES.  

Neste capítulo trataremos sobre o conceito de moralidade que se encontra ligado ao 

conceito do dever na obra de Kant, intitulada Fundamentação da Metafisica dos 

Costumes
2
·. Esta obra se divide em três seções. E compreensão dessas seções são 

importantes nesse trabalho para que saibamos o que constitui um ação moral do ponto 

de vista kantiano e consequentemente o que dela nos servirá como inspiração para 

pensarmos sobre uma ética num contexto mais abrangente, ou seja, nossa intenção 

levando em consideração novos elementos, surgidos da integração entre homem e 

natureza  é  entender a teoria de Kant e o lugar que ela pode reservar para que outros 

seres além dos sujeitos racionais possam participar, ao menos como pacientes de uma 

ação moral. Veremos que enquanto sujeitos racionais e agentes morais da ação, temos o 

comprometimento de agirmos pelo bem uns com outros, o que de acordo com Kant só é 

possível entre racionais. Aristóteles dizia que o bem é a causa de tudo o que fizemos em 

nossa vida, nossas ações visam um bem único e sempre devemos procurar o bem, não 

aquele que é perseguido por alguma coisa, mas sim, aquele que é desejável em si. 

Entretanto, voltando a Kant, se pensarmos que o paciente da ação pode não ser um ser 

humano racional ou nem mesmo ser um ser humano, ainda assim teríamos a obrigação 

de agir bem para com eles? O que nos levaria agir bem para com todos? Veremos que a 

teoria kantiana, mesmo que interpretada como uma teoria antropocêntrica serve como 

uma inspiração para pensarmos além dela, levando em consideração novos elementos 

surgidos a partir do nosso conhecimento da vida em sua forma mais universal. 

Na primeira seção da Fundamentação, Kant define o que é uma ação moral. Para 

isso ele afirma que existe algo que é indispensável para que possamos desenvolver a 

moralidade. Essa condição é denominada por ele como sendo a “boa vontade.” (AK 

105)
3
. Veremos que essa boa vontade assim definida por Kant tem como função guiar as 

                                            
2
 Cf. KANT, (2009). 

3
  Usaremos a sigla AK no corpo do texto para indicar a sigla da edição da Academia de Berlim seguida 

de um numeral que assinala onde se encontra tal afirmação no texto de Kant. Contudo, tal definição não é 

possível de ser entendida em apenas poucas palavras, Kant a faz em pelo menos cinco páginas desse 

primeiro capítulo. Enfim, ele define como sendo algo que tem um valor em si, e esse valor consiste 

simplesmente na pura intenção de praticar o bem. Esse valor será então absoluto e incondicionado. Kant 

diz: “A boa vontade é boa, não pelo que efetua ou consegue obter, não por sua aptidão para alcançar 

qualquer fim que nos tenhamos proposto, mas tão-somente pelo querer, isto é, em si, e, considerada por si 

mesma, deve ser tida numa estima incomparavelmente mais alta do que tudo o que jamais poderia ser 

levado a cabo por ela em favor de qualquer inclinação e até mesmo, se se quiser da soma de todas as 

inclinações”. Id. , p.105 
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nossas ações para que estas sejam virtuosas, livrando-se assim de possíveis influências 

que a própria natureza determina. 

Nesse caso, percebe-se que a boa vontade não deve estar associada a algum tipo 

de característica do temperamento. Tais particularidades, consideradas como “dons da 

natureza” devem ser usados por quem tenha uma vontade boa, pois caso contrário, 

podem se tornar algo danoso. 

“(...) coragem, decisão, persistência no propósito, enquanto propriedades do temperamento, 

são, sem dúvida, coisas boas e desejáveis sob vários aspectos, mas podem também tornar-se 

extremamente más e nocivas, se não é boa a vontade que deve fazer uso desses dons da 

natureza e cuja qualidade peculiar se chama por isso caráter”. (AK101)
4
 

O conceito de boa vontade depende em primeiro lugar do “dever”, pois de 

acordo com Kant é esse conceito que comporta o conceito de uma boa vontade. A 

referência ao conceito do dever como imprescindível para o conceito de boa vontade 

está no fato de que uma ação moral só será assim definida, se ela for feita por dever e 

não conforme ao dever.  

Para que possamos entender melhor, vejamos algumas “proposições” de Kant 

sobre o assunto:  

1ª temos uma boa vontade se nossas ações são realizadas por dever e não por 

inclinação; 

2ª o valor moral de uma ação feita por dever não está no alvo a ser atingido, mas 

sim na “máxima” de acordo com a qual a ação foi decidida. 

3ª “O dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei”, nesse sentido o que 

devo ter pelo objeto pelo qual me propus a fazer determinada ação é inclinação e não 

respeito, porque o objeto é uma consequência da minha ação e não uma atividade de 

uma vontade. Segue-se daí que o valor moral da minha ação está naquilo que me levou 

a agir e não o efeito que espero dessa ação é o que de acordo com Kant, “não serve a 

minha inclinação, mas prepondera sobre ela”.  

Kant nos dá um exemplo muito interessante para que possamos entender o que 

ele quer dizer quando se refere ao dever. Na primeira seção da Fundamentação, logo 

nas primeiras páginas, ele descreve sobre a felicidade. Do seguinte modo:  

“Assegurar a sua própria felicidade é um dever (pelo menos indiretamente), pois a falta de 

contentamento com seu estado, sob a premência de uma multidão de cuidados e em meio a 

                                            
4
 Ibid, p. 101. 
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necessidades não satisfeitas, poderia facilmente transformar-se numa grande tentação à 

transgressão dos deveres.” (AK 123)
5
 

Vejamos o exemplo: no caso de alguém se encontrar debilitado por alguma 

doença e por isso sentir-se impedido de fazer o que quiser. A impossibilidade de poder 

fazer o que quiser o faz por um instante cometer o que não devia em prol de um 

momento de prazer. A felicidade é uma inclinação proveniente da natureza humana. 

Kant diz que existe uma “inclinação universal à felicidade”, porém, se a vontade não for 

determinada pela razão a agir em prol do cuidado com a saúde, o que contribuiria 

efetivamente para a sua felicidade, existirá então uma “lei” que é a de promover a sua 

felicidade, não por algum tipo de inclinação, mas sim por “dever”. Desse modo, 

somente se obedecer a essa lei é que seu comportamento terá um valor apropriadamente 

moral: 

“Pois o amor enquanto inclinação não se pode mandar, mas fazer o bem por dever, mesmo 

quando não somos impelidos a isso por nenhuma inclinação e até mesmo quando a isso resiste 

uma aversão natural e invencível, é amor prático e não patológico, que está situado na vontade 

e não no pendor da sensação, em princípios da ação e não numa solidariedade sentimental, só 

aquele, porém, pode ser mandado.” (AK 123) 
6
 

Essa citação acima foi feita a partir de uma analogia coma as passagens bíblicas que 

mandam amar ao próximo até mesmo os próprios inimigos. Desse modo, somente se 

obedecer a essa lei é que seu comportamento terá um valor apropriadamente moral. 

Percebemos, então, que o valor moral de uma ação, (assim determinada por Kant) não 

pode levar em consideração o objetivo final da ação, ou seja, o seu efeito, mas sim a 

razão pela qual a ação foi realizada. Como no caso citado acima, no que se refere a 

felicidade, a inclinação e o objeto da vontade devem ser deixados de lado quando 

estamos falando em uma ação por dever. E o que deve ser levado em consideração é a 

vontade, que deve ser determinada objetivamente pela lei e subjetivamente por puro 

respeito à lei. 

Mas como podemos entender que devemos ter respeito pela lei, uma vez que, o 

respeito é um sentimento, logo, ele não faria parte das inclinações que,  por sua vez, 

devem ficar fora da conta no que se refere à tomada de uma atitude moral? Kant nos 

explica isso da seguinte forma: 

                                            
5
 Ibid. , p. 23. 

6
 Ibid. , p. 23. 
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“(...) o respeito é um sentimento autoproduzido pela razão e nesse caso é diferente dos 

sentimentos de primeira espécie que se reduzem à inclinação ou medo... o objeto do respeito é 

a lei que nos impomos a nós mesmos.” (AK 131) 
7
  

Todavia que lei é essa que seguida do respeito que se tem por ela determina a 

vontade para que esta seja boa? Kant diz que esta lei deve servir como ratificadora das 

ações de uma forma universal. E deve servir unicamente de princípio à vontade, neste 

sentido:  

“(...) que eu nunca devo proceder senão de tal sorte possa também querer que a minha 

máxima se torne uma lei universal.” (AK133)
8
  

Esse princípio citado acima deve valer como um acordo para todas as leis em 

geral, bem como, deve servir como uma causa à vontade humana. Vejamos como 

funciona esse principio a partir de um exemplo dado por Kant que confirma que quanto 

mais afastado do princípio do dever estivermos tanto pior isso será: 

“(...) se uma promessa mentirosa seria conforme ao dever, pergunto a mim mesmo: será que eu 

ficaria contente se a minha máxima (livrar-me de um embaraço por meio de falsa promessa) 

valesse como uma lei universal (tanto para mim quanto para os outros), e será que eu poderia 

dizer para mim mesmo: que todo o mundo faça uma promessa falsa quando se encontrar num 

embaraço do qual não possa se livrar de outra maneira? Assim, logo me daria conta de que 

posso, é verdade, querer a mentira, mas de modo algum uma lei universal de mentir; pois, 

segundo semelhante lei, não haveria propriamente promessa alguma, porque seria vão alegar 

minha vontade com respeito a minhas ações futuras a outros que não dão crédito a essa 

alegação ou que, se precipitadamente o fizessem, me pagariam com certeza na mesma moeda, 

e, por conseguinte, porque a minha máxima se destruiria a si mesma tão logo se tornasse uma 

lei universal.” (AK 137)
9
 

Este exemplo nos mostra o quão importante dentro da concepção sobre a 

moralidade, criado por Kant, é o principio da universalidade, ou seja, de acordo com 

esse principio que deve ser o responsável pelo meu querer, para que ele seja 

moralmente bom, devo apenas me perguntar se quero que minha máxima (AK 129)
10

 se 

torne uma lei universal, caso não queira ela deve ser recusada, uma vez que, ela não 

pode se enquadrar enquanto principio numa legislação universal. O que deve ser levado 

em consideração é que: 

                                            
7
 Ibid. , p.131. 

8
 Ibid. , p 131. 

9
 Ibid. , p.137. 

10
 Entretanto, o que entendemos por máxima da ação? É preciso que fique claro que máxima e leis morais 

não são análogas. A primeira tem um valor subjetivo, uma vez que não é necessária nem universal e a 

segunda tem um valor objetivo, pois é necessária e fundamental. A definição de máxima aparece em uma 

nota explicativa no meio da segunda seção: ““Máxima é o princípio subjetivo do querer, o principio 

objetivo (i.e.aquilo que também serviria subjetivamente de princípio prático para todos os seres racionais 

se a razão tivesse pleno poder sobre a faculdade apetitiva) é a lei prática”.Ibid. , p.129 
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“(...) se trata da estima de um valor que de longe prepondera sobre todo valor daquilo que é 

encarecido pela inclinação, e que a necessidade de minhas ações por puro respeito à lei prática 

é aquilo que constitui o dever, ao qual tem de ceder qualquer outro motivo, porque ele é a 

condição de uma vontade boa em si, cujo valor tudo supera.” (AK 139)
11

 

Contudo, Kant diz que o homem sabe o que é bom fazer ainda que estimulado 

pelo uso da razão humana comum a sair da sua zona de conforto e procurar mais 

informações sobre os princípios que o levaram a agir, ele tenderá a buscar maior 

conhecimento e questionar a própria razão. Desse modo, devemos enquanto sujeitos 

racionais agir e fazer o bem, pois somos submetidos a uma lei moral, uma lei que a 

razão mesma nos impõe. Por isso, a representação da lei em si mesma só é possível para 

um ser racional, pois só pela razão é possível pensar em algo como um fim em si, e não 

como um meio. O ser humano, por ser racional, consegue entender esta possibilidade, 

muito embora, devido ao seu lado não racional, não consegue agir de maneira 

inteiramente desinteressada – mas basta que consiga entender, vislumbrar a 

possibilidade de uma ação boa.  

Podemos dizer que de acordo com Kant, se uma ação é boa é praticada por um 

ser racional. Entretanto, veremos mais adiante que Kant limita a racionalidade ao ser 

humano e atribui a ele a atitude moral
12

, além de determinar que uma ação moral só 

pode ser realizada para outro ser humano  racional. Contudo veremos que tal 

pensamento compromete as pessoas a agirem bem apenas com aqueles que são assim 

definidos como racionais, sem levar em consideração alguns seres humanos que por 

algum motivo não se encaixam nessa definição de racionalidade.  

Ao ser racional é atribuído a virtude de agir de acordo com as representações das 

leis, ou seja, de acordo com princípios ou vontade. Baseado nisso espera-se que deva 

existir alguma coisa que aliado à razão tenha autoridade suficiente e consiga instruir a 

nossa vontade, Kant refere-se a isso na segunda seção da fundamentação, e o denomina 

mandamento, que tem como função representar o que ele destacou como um principio 

objetivo indispensável para a vontade, (e  atribui a ele uma  fórmula denominada 

imperativo). O que seriam esses imperativos? Ele os distingue entre imperativos 

hipotéticos ou categóricos. Veremos o que cada um determina: 

“O imperativo categórico seria aquele que representaria uma ação como objetivamente 

necessária para um sujeito determinável praticamente pela razão, todos os imperativos são 

                                            
11

 Ibid. , p.139 
12

 A preocupação com a fundamentação absoluta do uso da razão, assim como definido por Kant, como 

princípio único do desenvolvimento da moralidade é uma inquietação recorrente em outros autores, a 

exemplo de Tugendhat que trata desse problema em sua obra. Ver: TUGENDHAT(2000).  
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fórmulas da determinação da ação que é necessária segundo o princípio de uma vontade boa de 

uma maneira qualquer. Agora se a ação é boa meramente para outra coisa, enquanto meio, o 

imperativo é hipotético, se ela é representada como boa em si, por conseguinte como necessária 

numa vontade em si conforme a razão enquanto princípio da mesma vontade então ele é 

categórico.”(AK 191)
13

 

No caso do imperativo hipotético, não parece haver nada que o impossibilite de 

funcionar enquanto condição para prática de uma ação, mesmo que daí não se possa 

dizer que a ação terá um valor moral, até mesmo porque ele se refere à ação enquanto 

praticada empiricamente. Diferentemente do imperativo categórico, que se refere a uma 

ação como objetivamente necessária por si mesma, sem relação com qualquer outra 

finalidade, no caso da ação ser apenas boa como meio para qualquer outra coisa, o 

imperativo que ordena é hipotético; se a ação é boa em si, então o imperativo é 

categórico. O fato de haver uma reflexão sobre o sentido da ação e não sobre as suas 

consequências, ou sobre o seu efeito, já demonstra que o mandamento ou o imperativo é 

categórico, pois a preocupação está em avaliar a ação, ou seja, se ela é boa em si e não 

se ela terá alguma vantagem ao ser realizada. 

Kant nos diz: 

“Se me represento em pensamento um imperativo hipotético em geral, não sei de antemão o 

que ele há de conter até que a condição me seja dada. Mas, se me represento em pensamento 

um imperativo categórico, então sei de pronto o que ele contém. Pois, visto que, além da lei, o 

imperativo contém apenas a necessidade da máxima de ser conforme a essa lei, a lei não 

contém qualquer condição à qual estaria restrita, então nada resta senão a universalidade de 

uma lei em geral à qual a máxima da ação deva ser conforme, conformidade esta que é a única 

coisa que o imperativo propriamente representa como necessária.” (AK 213) 
14

 

Então o imperativo categórico além da lei possui também uma máxima de ação, 

que deve ser conforme a essa lei, ou seja, o imperativo categórico funcionará assim: 

“age apenas segundo a máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela se 

torne uma lei universal”. (AK 215)
15

 

 Desse modo, pode-se dizer que devemos pensar que toda ação deve ter uma 

única forma a ser executada, ou seja, ela deve estar de acordo com uma lei que tenha 

validade para todos, por isso essa lei é uma “lei universal da natureza”, isso nos leva a 

concluir que o modo de agir enquanto pensarmos em uma ação justa deverá ter uma 

única forma, caso contrário essa ação não terá valor moral.  

                                            
13

 Ibid. , p.191 
14

 Ibid. , p.213-214 
15

 Ibid. , p.215 
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Neste sentido, com intuito de fundamentar o imperativo categórico, Kant 

discorre sobre a representação das ações através dos deveres do homem para com ele 

mesmo e do homem para com os outros. Logo, o imperativo categórico gera deveres e 

Kant os divide em: deveres para conosco mesmos, para com os outros e em deveres 

perfeitos e imperfeitos. Vejamos alguns exemplos dados por Kant na segunda seção, 

que contribuíram para que possamos melhor entender o que ele quer dizer quando fala 

sobre a exigência de que as ações sejam universalizadas. 

 Citarei o exemplo das quatro ações trabalhadas por Kant na Fundamentação e  

logo em seguida as suas máximas e por fim a consequência da ação caso a máxima da 

ação for transformada em lei universal da natureza. 

Quanto ao primeiro exemplo: o dever essencial para consigo mesmo, Kant usou 

o exemplo do suicídio, ele diz que a ação pode sobreviver aliada à ideia de humanidade, 

porém quando o homem destrói a si mesmo ele está se servindo de uma pessoa como 

meio. Sendo assim, ele estará contrariando o principio que diz que o homem deve ser 

considerado com um fim em si mesmo em todas as suas ações. Vejamos como funciona: 

A ação - Atentar contra a própria vida; máxima da ação - “por mim mesmo tomo 

por princípio abreviar a minha vida”. Este princípio “amor de si” pode se tornar uma lei 

universal da natureza? A consequência dessa ação: 

“Vê-se logo, porém que uma natureza cuja lei fosse destruir a própria vida pela mesma 

sensação que nos foi destinada para estimular à promoção da vida, estaria em contradição 

consigo mesma e, portanto, não subsistiria enquanto natureza; por conseguinte, que é 

impossível que aquela máxima possa ter lugar como uma lei universal da natureza e, 

consequentemente, <que ela> está em total conflito com o princípio supremo de todo 

dever”.(AK 219) 
16

 

Vimos que a partir do exemplo acima podemos entender melhor o que Kant quer 

dizer quando se refere à universalização das máximas sobre as ações. Vejamos o 

segundo e o terceiro exemplo. No segundo exemplo, a ação citada se refere a uma 

“promessa mentirosa”. É preciso atentar para a seguinte questão: Mentir a outro homem 

é servir-se desse homem sem levar em consideração que este também é um fim em si 

mesmo. Isso levará a um conflito com o principio do outro homem, uma vez que, é 

impossível que o homem ao qual eu queira usar na minha mentira concorde com a 

minha maneira de proceder.  

                                            
16

 Ibid., p. 217 - 219. 
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 Neste segundo exemplo temos a seguinte ação - alguém toma dinheiro 

emprestado, mesmo sabendo que não terá como pagar. A máxima da ação: 

 “Se eu creio que estou num apuro financeiro, tomarei dinheiro emprestado e prometerei pagá-

lo embora saiba que isso nunca ocorrerá. Esse princípio do amor de si, ou de proveito próprio, 

talvez possa conciliar muito bem com todo o meu bem-estar futuro, só que agora a questão é se 

isso é direito.”
17

. 

Isso trará como consequência - Uma vez que todo o homem que acreditasse estar 

em apuros prometesse o que quisesse com a intenção de não cumprir, este estaria 

desqualificando o sentido da palavra “promessa” e ninguém acreditaria em algo que 

viesse a ser prometido a ele, consequentemente tudo o que ele afirmasse viraria motivo 

de chacota. O ponto aqui para Kant, entretanto é, uma vez universalizado o prometer em 

falso isso acabaria com a própria ideia de promessas, já que não tem sentido prometer 

quando já se sabe que as promessas não serão cumpridas.  

Quanto ao terceiro exemplo, Kant se refere ao respeito pelo dever contingente 

(meritório) para consigo mesmo. De acordo com esse principio, toda a ação deve estar 

em acordo com a humanidade. Desse modo, a negação de que todos os homens têm uma 

predisposição natural à perfeição, poderia não interferir com a conservação da 

humanidade enquanto fim em si mesmo, mas não promoveria a mesma enquanto fim. 

A ação - um homem encontra em si um talento, que de algum modo poderia 

fazer dele um homem próspero sob todos os aspectos. A máxima da ação - Ele se vê 

numa situação confortável e prefere antes se entregar ao prazer a se empenhar na 

ampliação e aperfeiçoamento das suas habilidades naturais. Contudo, ele ainda se 

questiona se a sua máxima de relaxar com seus dons naturais em prol do seu prazer 

ainda concorda com o que se define como dever. Como consequência - ele percebe que 

uma natureza que siga essa lei universal, poderia sempre existir, mesmo que o homem 

não exercitasse seus talentos e dedicasse a vida ao ócio, a satisfação. No entanto, é 

impossível que ele queira que isso se torne uma lei universal ou que isso faça parte em 

nós como um instinto natural, uma vez que enquanto seres racionais devessem querer 

que todos os “dons” sejam desenvolvidos em nós porque nos são úteis e estão dados a 

toda espécie de fim possível. 

No quarto e ultimo exemplo vai ao encontro do dever meritório para com os 

outros. Uma vez que o fim natural que todos os homens têm é sua própria felicidade, 

esta deveria ser algo que todos os homens levassem em consideração enquanto 
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humanidade, ou seja, todos deveriam contribuir para a felicidade uns dos outros. Caso 

isso não ocorra, a humanidade sobreviveria certamente, mas o fato de não ser levado em 

consideração a felicidade do outro, seria ineficaz para o conceito de humanidade 

enquanto fim em si mesmo. Se todos deixassem de motivar, na medida do possível, os 

fins dos outros também deixaria de motivar seus próprios fins, pois diz Kant, “... o fim 

do sujeito que é fim em si mesmo tem de ser também, tanto quanto possível os meus 

fins, se aquela representação deve produzir em mim todo o seu efeito.” (AK 247)
18

 

Temos como exemplo de ação: - um homem sabendo que as coisas vão bem para 

ele, ao perceber que os outros têm de lutar com grandes dificuldades para alcançar seus 

objetivos, diz não se importar com isso e diz que nada fará para ajudá-lo. A sua 

máxima: 

“Cada qual seja feliz quanto queiram os céus ou quanto possa se fazer a si mesmo; não tomarei 

nada dele, na verdade, não vou sequer invejá-lo. Só que não tenho vontade alguma de 

contribuir para o seu bem estar ou ampará-lo na adversidade.” (AK 223)
19

 

 Como consequência dessa ação - se esta lei se tornasse uma lei universal da 

natureza, o gênero humano poderia subsistir, mas não é possível que se queira que tal 

princípio valha onde quer que seja como lei da natureza, uma vez que tomada essa 

decisão, não haveria chance de que esse homem fosse ajudado se algum dia precisasse, 

pois a sua atitude desinteressada perante os outros, tiraria de si mesmo toda perspectiva 

de auxilio para si mesmo.  

Se pudéssemos examinar tudo a partir de um ponto de vista da razão, só assim 

encontraríamos uma incoerência na nossa própria vontade, ou seja, que determinado 

princípio seja indispensável num sentido objetivo como uma lei universal e ainda 

subjetivamente não deva valer universalmente, mas de alguma desculpa as exceções que 

nos impomos ao citar a nossa máxima. Contudo, poderia não haver contradição alguma 

se: 

“(...) consideremos nossa ação, primeiro do ponto de vista de uma vontade inteiramente 

conforme a razão, mas, em seguida, também <consideramos> exatamente a mesma ação do 

ponto de vista de uma vontade afetada por < uma> inclinação, então não há aqui, na realidade, 

qualquer contradição, porém uma resistência da inclinação contra o preceito da razão 

(antagonismos), com o que a universalidade do principio (universalitas) se transforma numa 

mera validade geral (generalitas), através da qual o principio prático da razão deve se 

encontrar a meio caminho com a máxima.” (AK 227)
20
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Ainda convém lembrar, que Kant diz que mesmo que não saibamos por que, 

acreditamos na validade do imperativo categórico, que diz que existe uma lei que 

comanda nossa ação por sua própria conta de maneira única e que o cumprimento dessa 

lei é um dever, ainda assim, é possível constatar que o dever é um conceito que tem 

sentido
21

. Além disso, o dever reconhece uma legislação para as nossas ações e esta só 

pode ser demonstrada em imperativos categóricos, que devem conter a causa de todo 

dever. 

Contudo, a realidade da causa de todo dever não deve ser atribuída à natureza 

humana, ela deve valer para todos os seres racionais e só a partir daí ela deve ser uma 

lei para toda vontade humana. Pois Kant diz que o que é proveniente da capacidade 

espontânea da humanidade é o que emana dos seus sentimentos e inclinações. Neste 

sentido, ele diz: 

“(...) <tudo isso> pode, é verdade, vir a dar uma máxima para nós, mas não uma lei; um 

principio subjetivo segundo o qual temos pendor e inclinação a poder agir, mas não um 

principio objetivo, segundo o qual estaríamos orientados a agir ainda que a isso se opusesse 

todo nosso pendor, inclinação e constituição natural, de tal sorte que ele prova tanto mais a 

sublimidade e dignidade intrínseca do mandamento em um dever, quanto menos as causas 

subjetivas sejam a favor e quanto mais sejam contra, sem por isso, porém, enfraquecer no 

mínimo que seja a necessitação pela lei e sem nada subtrair à sua validade”.(AK 231)
22

 

Desse modo, pode-se afirmar que tudo que vem da experiência não deve fazer 

parte do principio da moralidade, pois o valor de uma vontade totalmente boa deve ser 

livre de qualquer influência que leve em consideração algum tipo de razão efêmera para 

agir e neste sentido só quem oferece tais razoes é a experiência. Entretanto, Kant 

questiona: “será que é necessária para todos os seres racionais ajuizar sempre suas ações 

segundo máximas tais que eles próprios possam querer que sirvam de leis universais?” 

(AK 235)
23

 

Para tanto, Kant diz que em caso de haver tal lei, ela deve estar ligada a priori ao 

conceito da vontade de um ser racional, uma vez que a vontade deve ser considerada 

“como uma faculdade de se determinar a si mesma a agir em conformidade com a 

representação de certas leis.” (AK 237) 
24

. Essa vontade deve se autodeterminar pelo 

“fim”, que é dado pela razão e deve valer necessariamente para todos os seres racionais. 
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Porém, o que contém apenas o fundamento da “possibilidade da ação” que tem como 

efeito o fim, é o que se denomina como meio. Vejamos o que Kant afirma: 

“Os fins que um ser racional se propõe a seu bel prazer como efeitos de sua ação (fins 

materiais) são, sem exceção, relativos apenas, pois é tão somente sua relação com uma 

faculdade apetitiva de índole particular do sujeito que lhes dá o valor, o qual valor por isso 

mesmo, não pode fornecer princípios universais para todos os seres racionais e tampouco 

válidos e necessários para todo querer, isto é, leis práticas. Por isso, todos esses fins relativos 

são tão-somente o fundamento de imperativos hipotéticos.” (AK 239)
25

 

Neste sentido Kant diz que o homem ou todo ser racional existe como um fim 

em si mesmo, e assim deve ser considerado em todas as suas ações, aquelas dirigidas a 

si mesmo e aos outros, pois, sustenta Kant: 

“Supondo, porém, que haveria algo cuja existência tenha em si mesma um valor absoluto – o 

que, enquanto fim em si mesmo, poderia ser um fundamento de leis determinadas-, então 

encontrar-se-ia nele e tão somente nele o fundamento de um possível imperativo categórico 

isto é, <de uma> lei prática”. (AK 239) 
26

 

É indiscutível que para Kant, e ele bem argumenta isso no meio da segunda 

seção, todos os objetos das inclinações tem um valor condicional, pois caso contrário 

tais objetos não teriam valor algum. Contudo, as inclinações são fontes de necessidade, 

e por isso não têm um valor absoluto e neste sentido devemos nos manter afastados 

delas. Observemos essa colocação feita por Kant: 

“Os seres cuja existência não se baseia, é verdade, em nossa vontade, mas na natureza, têm, no 

entanto, se eles são seres desprovidos de razão, apenas um valor relativo, enquanto meio, e por 

isso chamam-se coisas; ao contrário, os seres racionais denominam-se pessoas, porque sua 

natureza já os assinala como fins em si mesmos, isto é, como algo que não pode ser usado 

meramente como meio, por conseguinte como algo que restringe nessa medida todo arbítrio (e 

é um objeto do respeito).” (AK 241)
27

 

Dessa forma, o dever de agir por respeito à lei moral, é proveniente da 

racionalidade do homem, o que irá nos distinguir da condição de “coisa” para passarmos 

a condição de sujeitos, donos de uma vontade. O imperativo kantiano, no entanto, se 

restringe às pessoas, seres racionais e autônomos. Neste sentido para Kant apenas os 

seres humanos tem estatuto moral, os animais, por exemplo, não o têm. Os animais são 

considerados coisas, uma vez que não possuem a faculdade da razão e obviamente não 

agem de acordo com a lei moral.
28
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No que se refere à moralidade, mais especificamente ao estatuto moral, todos 

estamos de acordo que as pessoas possuem estatuto moral, mas não temos este dever 

para com o objeto. O dever neste sentido é para com aquele ao qual o objeto pertence, 

pois somente este tem status moral. No que diz respeito aos animais, Kant diz que 

devemos ter deveres indiretos para com eles, isso significa que como os animais não 

tem consciência de si e existem apenas como meio para um fim e esse fim é o homem, 

temos neste sentido, apenas deveres para com os animais indiretamente, pois os deveres 

que temos em primeiro lugar são com relação à humanidade.  

Assim, para que haja um imperativo categórico referente à vontade humana, ele 

dirá que a ação moral além de só poder ser praticada por um ser racional, ela também só 

poderá se dirigir ou ser recebida por outro ser racional. Este argumento é explicitado na 

seguinte passagem: 

“Portanto, se houver um princípio prático supremo e, com respeito à vontade humana, um 

imperativo categórico, ele tem de ser tal que faça da representação daquilo que é 

necessariamente fim para todos, porque é fim em si mesmo, um principio objetivo da vontade 

que pode, por conseguinte servir de lei prática universal. O fundamento desse principio é:  a 

natureza racional existe como um fim em si. O homem simboliza a sua própria existência; 

nessa medida é, pois, um princípio subjetivo de ações humanas. Mas é assim também que todo 

outro ser racional representa sua existência, em consequência de precisamente o mesmo 

fundamento racional que também vale para mim. Portanto é ao mesmo tempo um principio 

objetivo, do qual, enquanto fundamento supremo, todas as leis da vontade têm de ser derivadas. 

O imperativo prático será, portanto, o seguinte: Age de tal maneira que tomes a humanidade, 

tanto em tua pessoa, quanto na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim 

nunca meramente como meio”.(AK 243)
29

 

De acordo com Kant, o principio da humanidade e da natureza racional enquanto 

fim em si mesmo, tem como resultado o fundamento de toda legislação prática. O 

principio de toda vontade humana coexistiria a um imperativo categórico, pois este se 

baseia na ideia da legislação universal e entre todos os imperativos é o único que é 

incondicional, Kant diz: 

                                                                                                                                
natureza e nada mais que sobrevive sobre a terra poderia o fazer renunciar isso. E cita um conto bíblico: 

“Na primeira vez que disse à ovelha: “A pele que portas, não te deu a natureza para ti, mas para mim”, 

arrancando-a e com ela vestindo-se(Gênesis, 3:21), descobriu um privilégio que tinha, em razão de sua 

natureza, sobre todos os animais, já não considerados companheiros na criação, mas sim meios e 

instrumentos colocados à disposição de sua vontade para o sucesso de seus propósitos. Essa representação 

implicava (embora de modo obscuro) a ideia oposta , ou seja, ele não poderia dirigir-se, nos mesmos 

termos, a nenhum homem, mas deveria considerar todos os homens iguais e coparticipes nos dons da 

natureza, numa preparação antecipada das limitações que a razão haveria de impor, no futuro, à sua 

vontade, tendo em vista os demais homens – algo muito mais necessário à instituição da sociedade que a 

inclinação e o amor”. (KANT, 2010, p.22).   
29
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“Se há um imperativo categórico (isto é, uma lei para toda vontade de um ser racional) então 

ele só pode mandar que tudo se faça a partir da máxima de sua vontade como uma vontade que 

possa a ao mesmo tempo ter a si mesma por objeto como universalmente legislante; pois só 

então o principio prático e o imperativo, ao qual ela obedece, é incondicional, porque ele não 

pode ter qualquer interesse por fundamento.” (AK 255)
30

 

Portanto, todo ser racional também deve ser legislante universal da máxima da 

sua vontade, pois só assim ele conseguirá avaliar as suas próprias ações. Kant 

denominará essa organização ao qual fazem parte todos os seres racionais de “Reino dos 

fins”, que seria a ligação de todos os seres racionais como fins em si mesmo ou como 

fins que cada um possa propor para si mesmo: 

“Entendo, porém, por reino a ligação sistemática de diferentes seres racionais mediante leis 

comuns. Ora, uma vez que as leis determinam os fins segundo sua validade universal, será 

possível então, se nos abstrairmos da diferença pessoal dos seres racionais bem como de todo 

conteúdo de seus fins privados, pensar um todo de todos os fins (tanto dos seres racionais 

enquanto fins em si, como também dos fins próprios que cada um possa pôr para si mesmo) em 

conexão sistemática, isto é, um reino dos fins, o qual é possível segundo os princípios acima” 

(AK 259)
31

 

Quando Kant se refere à legislação, ele diz que essa deve ser descoberta em todo 

ser racional nele próprio e originar-se da sua vontade, que tem como principio que não 

se deve fazer nenhuma ação a não ser a partir de uma máxima que possa se transformar 

em uma lei universal. Segue-se disso: 

“(...) que a vontade possa, mediante sua máxima, se considerar ao mesmo tempo a si mesma 

como legislando universalmente.” (AK 263)
32

 

Logo mais, aproximando-se do fim dessa segunda seção, Kant irá atribuir ao ser 

racional que tem um dever e uma vontade legislante para consigo mesmo e para com o 

outro, a qualidade de ser digno, ou seja, todos os seres racionais por terem essa 

“aptidão” serão considerados como seres dignos. Neste sentido, podemos entender que a 

ideia de “dignidade” está condicionada a ideia de “capacidade” a qual determina que 

todos os seres racionais por possuírem essa habilidade de obedecerem somente à lei que 

é dada a si mesmo, são considerados dignos. Kant diz ainda, que as únicas coisas as 

quais ele admite serem capazes de dignidade são a moralidade e a humanidade. Assim 

ele define dignidade: 
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“No reino dos fins tudo tem ou bem um preço ou bem uma dignidade. O que tem preço, em 

seu lugar também pode pôr outra coisa, enquanto equivalente; mas o que eleva acima de todo 

preço, não permitindo, por conseguinte, qualquer equivalente, tem uma dignidade.” (AK 265)
33

 

Contudo, mesmo que aceitemos a explicação de Kant no que se refere ao objeto 

da ação moral, (que deve ser algo que possua um valor em si, algo que não tenha preço, 

que não possa ser uma moeda de troca, e neste sentido deve ser algo insubstituível, e por 

isso deve estar acima de todo preço), ainda assim, procuramos uma resposta sobre o 

porquê de apenas os seres humanos serem considerados como dignos. A intenção aqui 

não é duvidar de que os seres humanos, na medida em que são iguais a nós (e são 

capazes de agir moralmente), são insubstituíveis, como nós somos. Concordamos, 

portanto, com a ideia segundo a qual o ser racional, por ser racional, já deve ser 

considerado também um ser insubstituível; mas voltamos a questionar, será que 

devemos conceder apenas ao ser racional essa propriedade? 

E é com relação a esses questionamentos que a ideia de insubstituível/digno 

colocada por Kant, nos inspira a pensar questões morais que se colocam nos dias atuais. 

Veremos que o conceito de dignidade, assim definido por Kant, pode servir como uma 

inspiração para se pensar sobre a atribuição de dignidade não apenas aos seres humanos, 

mas também a alguns animais, por exemplo. A magnitude da ideia kantiana no que se 

refere ao conceito de dignidade entre os seres humanos tem como resultado a forma 

respeitosa que os homens agem entre si, uma vez que os coloca como iguais. Talvez se 

pudéssemos pensar esse conceito com relação a outros seres que não apenas aos seres 

humanos racionais, atribuiríamos mais respeito a todos de uma maneira geral. 

Baseado no que foi dito acima, percebemos que é mais importante para uma 

conduta digna falar em estatuto moral, este que nos obriga a agir bem para com o outro 

a partir de uma lei que parte do nosso próprio querer, do que falar em estatuto legal, este 

que também nos obriga a agir de determinado modo, porém, seguindo uma lei que é 

externa ao nosso querer, consequentemente é muito provável que não a obedeçamos, 

como exemplo podemos pensar sobre a legislação que leva em conta os direitos dos 

animais. Assim como os seres humanos, os animais têm alguns direitos conquistados 

por lei, como por exemplo, o direito a ser respeitado,
34

 mas diferente do que acontece 

com os seres humanos (na maioria das vezes) esses direitos não são respeitados, talvez 

podemos pensar que isso se deve  em consequência ao fato de haver um  estatuto moral 
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entre os homens e não apenas legal. Neste sentido, devemos pensar sobre essa 

possibilidade de uma forma mais abrangente tendo como ideal a ideia de Kant com 

relação à moralidade.   

Convém lembrar ainda que a segunda seção traz em seu final o conceito da 

autonomia da vontade como a origem da moralidade. Esse parece não ser um conceito 

de todo novo, pois já vínhamos trabalhando com ele até aqui, quando atribuímos a 

capacidade de agir do sujeito racional de acordo com as máximas da sua vontade a uma 

lei universal. Kant diz que as máximas devem ser escolhidas de forma que sejam 

percebidas como lei universal de todos;  

“não escolher de outro modo senão de tal modo que as máximas de sua vontade também 

estejam compreendidas ao mesmo tempo como lei universal no mesmo querer”. (AK 285) 
35

 

Desse modo, devemos entender que a autonomia da vontade é a medida da 

filosofia moral de Kant. Sendo autônomos e livres é que podemos agir moralmente. Mas 

quando não agimos com autonomia não seguimos a lei moral, daí a importância do 

imperativo categórico, para forçar a vontade a agir conforme a lei moral.  

Para que possamos entender melhor o conceito da autonomia da vontade 

devemos nos voltar para a compreensão da terceira seção da Fundamentação. Nesta 

seção Kant se dedica ao entendimento da noção de liberdade para que assim possamos 

entender o que significa o conceito da autonomia da vontade. 

Antes de tudo, Kant preocupa-se em esclarecer que a liberdade deve ser 

presumida como uma propriedade da vontade de todos os seres racionais, ou seja, a 

atribuição de liberdade a nossa vontade não tem sentido se não pensarmos que ela vale 

para todos os seres racionais. O conceito de liberdade é o que dá característica à vontade 

humana, ou seja, quanto mais à vontade humana puder se determinar a si própria, tanto 

mais essa vontade será livre, isto é, quanto mais a vontade é autônoma mais ela será 

livre. E alerta, que quando uma vontade não tem autonomia em sua determinação ela 

não tem também liberdade. 

Kant trabalha com dois conceitos importantes nesta seção, a fim de responder o 

motivo pelo qual devemos fazer uso da ideia de liberdade para que só assim possamos 

falar em autonomia e principio da universalidade que estão no fundamento das ações 
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dos seres racionais. De acordo com Kant o homem faz parte de  dois mundos, a saber: o 

mundo sensível e o mundo inteligível, e estes são delimitados pelo uso da razão, ou seja, 

a razão que estabelecerá os limites entre eles. O homem está ligado ao mundo sensível 

quando o conhecimento que ele tem de si é dado como fenômeno da natureza. E quando 

ele é constituído por um “eu em si”, que não se afeta pelos sentidos imediatamente, aí 

ele estará ligado ao mundo inteligível. Neste sentido, o ser racional enquanto 

inteligência deve pertencer ao mundo inteligível, este que tem leis autônomas da 

natureza fundadas na razão e enquanto pertencente ao mundo sensível deve-se levar em 

consideração as leis naturais heterônomas, isto é, leis externas. Sendo assim, quando o 

homem é livre se eleva ao mundo inteligível e à moralidade e quando ele é obrigado 

pertence ao mundo sensível, mesmo que pertença também ao mundo inteligível.  

Desse modo, Kant define liberdade e lei moral como tendo o mesmo sentido, 

apenas é livre o individuo que age de acordo com a lei moral. E para agir moralmente 

bem é necessário uma vontade boa que deve estar acompanhada pelo dever de cumprir 

seus mandamentos. Logo, a lei geral imposta pela razão se impõe à vontade como um 

imperativo categórico. Para Kant, agir por dever é a maneira de dar à ação o seu valor 

moral; e por sua vez, a perfeição moral só pode ser atingida por uma livre vontade.   

Contudo, segundo Kant ,não conseguimos explicar a liberdade da vontade, ela é 

uma mera ideia, a qual não pode ser explicada nem pelas leis naturais nem através de 

uma determinada experiência. A comparação com as leis naturais seria como uma 

analogia com as leis que surgem da experiência, pois de acordo com Kant, as leis 

empíricas se comportariam tal qual as leis da natureza. A liberdade da vontade valerá 

enquanto pressuposto apenas, do mesmo modo, que o possível interesse ou sentimento 

moral que os homens possam ter pelas leis morais não se consegue explicar. Com 

relação ao sentimento moral, podemos defini-lo como sendo a base do interesse que 

temos pela lei moral. No entanto, mais adiante, Kant dirá que esse sentimento moral é a 

própria lei moral capturada subjetivamente como motivo para a ação, além de ser o 

único sentimento produzido pela razão. E sobre o interesse que temos na universalidade 

da máxima enquanto lei, Kant coloca: 

“(...) não é porque nos interessa que a lei tem validade para nós (...), porém, interessa porque 

ela vale para nós enquanto homens, visto que se originou de nossa vontade enquanto 

inteligência, por conseguinte de nosso eu propriamente dito.” (AK 399)
36
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Para entendermos o que ele quer dizer com relação a lei moral lembremos o que 

ele disse anteriormente, na página quatorze desse trabalho “em caso de haver tal lei, ela 

deve estar ligada a priori ao conceito da vontade de um ser racional, uma vez que deve 

ser considerada como uma faculdade de se determinar a si mesma a agir em 

conformidade com a representação de certas leis”  segundo Kant,  liberdade, vejamos o 

que ele diz: Kant, diz que ela é uma vontade que possa ao mesmo tempo ter a si mesma 

por objeto como universalmente legislante, tal argumento se usado para explicar a lei 

moral aqui neste contexto, diz que a lei moral nada mais é do que a lei que a razão 

legisladora sobrepõe à sensibilidade. Kant alerta para o fato de que não se trata de uma 

lei externa a razão ao qual o homem se submeterá, mas uma lei que é a sentença da 

vontade livre do homem. Neste sentido admitimos que a lei moral implica um sujeito  

 Na terceira seção da Fundamentação, Kant trabalha com conceitos de 

autonomia e liberdade como fundamentais para justificar o agir moral. De acordo com 

isso, podemos afirmar que a pressuposição de que temos liberdade para agir, é uma 

condição indispensável para pensarmos sobre moralidade. Assim como a liberdade 

pensada enquanto pressuposto da razão, só vale para o ser que tem uma consciência da 

vontade, o que o levará a agir com inteligência de acordo com as leis da razão. 

Kant encerrará esta última seção salientando a dificuldade de se poder identificar 

o limite supremo de toda a investigação moral, uma vez que a razão enquanto pensada 

em um mundo sensível ficaria por conta de interesses empíricos e enquanto pensada no 

mundo inteligível poderia se perder entre as produções da mente. Nesse caso, Kant 

sugere que o melhor seria pensar na ideia de um mundo inteligível, e diz: 

 “(...) concebido como um todo formado por inteligências, ao qual nós próprios pertencemos 

enquanto seres racionais (embora, por outro lado, <sejamos> ao mesmo tempo membros do 

mundo sensível) permanece sempre uma ideia útil e lícita em vista de uma crença racional ( 

muito embora todo saber chegue ao fim em sua fronteira), a fim de produzir em nós um vivo 

interesse na lei moral mediante o magnifico ideal do reino universal dos fins em si mesmos 

(seres racionais), aos quais só podemos pertencer enquanto membros se nos comportamos 

cuidadosamente segundo máximas da liberdade como se fossem leis da natureza.” (AK 407)
37

 

A solução para essa questão da razão parece não ser resolvida na 

Fundamentação. Contudo, temos vários motivos para defender a análise da moral 

kantiana como sendo um dos estudos mais interessantes sobre ética, uma vez que, 

compromete o sujeito racional à responsabilidade da ação moral.  O principio do 
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imperativo categórico que diz que “o ser humano racional deve agir de tal maneira que 

nunca use a si mesmo ou a humanidade como meio, mas sempre como fim, resulta 

numa ética deontológica, ou a ética do dever, e manda que sempre se deva respeitar os 

outros como fins e nunca como meios.  

Neste sentido, sabemos que o imperativo kantiano se restringe as pessoas, 

concebidas como seres racionais e autônomos, o que lhes garante estatuto moral. E é por 

isso mesmo que achamos tal ética importante para pensarmos com relação a outros seres 

que não apenas aos seres racionais e humanos. Com isso não queremos dizer que todos 

os animais, ou alguns deles, devam ser considerados racionais e autônomos, para que 

lhes seja concedido apenas identificamos na tese de Kant sobre a moralidade, no que 

tange a responsabilidade dos homens enquanto seres racionais, a possibilidade de que o 

homem venha a tratar não só a si mesmo e aos seus semelhantes como dignos, mas 

também todos os outros seres.  

Podemos afirmar que Kant acreditava na evolução do ser humano, na capacidade 

que ele tem de estar sempre procurando ser melhor a partir do conhecimento. E uma vez 

que a ética depende do conhecimento, (por isso ela é mutável) hoje já temos 

conhecimento suficiente para pensarmos que existem outros seres além dos seres 

humanos racionais, que merecem ser tratados como dignos, como é o caso dos animais, 

pelo menos os de estimação, que devido a sua proximidade e convívio conosco, já 

passaram a fazer parte da nossa família e por eles zelamos tanto quanto zelamos por um 

familiar. Sendo assim, nada mais coerente do que pensar em uma ética, que possa dar 

conta de introduzir os seres humanos que não entram no estatuto moral tal qual pensado 

por Kant, são eles, os deficientes mentais e crianças pequenas, bem como abranger 

outros seres que sabemos hoje em dia, serem merecedores de um tratamento digno e 

respeitoso.  

1.1 – ÉTICA KANTIANA REVISITADA: O QUE PODEMOS APROVEITAR E O QUE PODEMOS 

DESCARTAR DA SUA TEORIA. 

Com a intenção de expandir a teoria da moral kantiana a outros seres, além dos seres 

racionais, faremos uma relação dos pontos que achamos pertinentes ou não para tal 

defesa. Uma vez que, a teoria kantiana sobre a moralidade foi cunhada no 

antropocentrismo típico da modernidade, ela parece ser uma teoria inadequada para se 

pensar sobre animais – sendo inclusive alvo frequente de críticas, neste sentido. Mas 
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veremos que o fato dela ser uma teoria antropocêntrica em nada a desqualifica para se 

falar sobre esse assunto – em especial porque a “revolução copernicana” que Kant levou 

a cabo no âmbito intelectual coloca o homem, irremediavelmente, no centro de qualquer 

empreitada racional. Pretendemos defender, contudo, que embora coloque o sujeito 

racional como o agente moral, o antropocentrismo não restringe necessariamente o 

âmbito das ações morais aos seres humanos, como Kant fez. Que o agente seja sempre 

racional é algo necessário; mas que a ação seja dirigida a outro ser racional para que 

tenha valor moral, não parece ser algo que a teoria deva implicar necessariamente. 

Veremos que salvo algumas correções que a própria época exige, a teoria 

kantiana sobre a moral se mantém como a melhor teoria ética para se falar sobre o agir 

bem. Neste sentido, tentaremos acentuar os pontos em que julgamos serem os mais 

pertinentes para justificar nossa escolha, e logo em seguida apontaremos aqueles que 

julgamos poderiam ser repensados na atualidade. 

A teoria kantiana sobre a moral tem pelos menos duas caraterísticas que 

pensamos poderem ser aproveitadas para a nossa defesa: o seu caráter universalista, e 

seu caráter racional. A primeira garante que a ação boa não deve ser relativa a alguma 

circunstância específica, mas deve ser boa em geral, em virtude da sua forma. Podemos 

pensar, com isso, que o agir bem não possui limites (além dos que as próprias limitações 

humanas impõem). Deste modo, é possível pensar que as ações boas podem se dirigir a 

humanos, mas também podem se dirigir a qualquer outro objeto, na medida em que a 

universalização da sua máxima seja possível. Com relação à segunda característica, nos 

é permitido pensar que, na medida em que o homem possua conhecimento a respeito 

das coisas, ele pode sempre melhorar seu modo de agir para com elas. 

Com estes ingredientes, pretendemos não apenas fundamentar uma ética que 

leve em consideração os casos dos animais de estimação e de sua relação com as 

pessoas com as quais convivem, mas que também possa ser estendida para compreender 

outros animais, o meio ambiente, ou mesmo objetos de qualquer espécie, na medida em 

que representem um fim em si para algum agente racional. 

Kant propôs um sistema de moralidade comprometido com a racionalidade, na 

medida em que somente o ser racional é capaz de moralidade, pois somente a ele é 

possível a boa vontade, isto é, a vontade que executa o que a razão recomenda. Assim, o 

ser humano racional, se tiver boa vontade, será capaz de agir moralmente, pois ele tem 

discernimento sobre como deve ser a melhor forma do agir. 
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Kant divide a sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes em três 

seções, e boa parte do que pretendemos manter tal como o autor formula encontra-se 

nas duas primeiras seções, principalmente na primeira. Quanto ao que queremos 

problematizar ou eliminar da teoria, iremos reforçar nosso interesse nas segunda e 

terceira seções da obra. São nestas seções que encontramos os conceitos que julgamos 

mais importantes serem modificados para a nossa defesa. A intenção está em discutir os 

conceitos que parecem ser dúbios no que se refere a sua empregabilidade.  

1.1.2 – A LEI MORAL E A UNIVERSALIDADE 

Kant se preocupa com a forma, ou seja, o formalismo moral, que tem como um de seus 

componentes a pureza da lei. Podemos dizer que Kant dá uma grande importância à 

pureza e consequente obrigação da lei. Esta deve ser livre de todo fator empírico e 

sentimental. A pureza da lei é a condição de existência da moralidade. 

A proposta Kantiana é a de que respeitemos a lei moral porque ela é produto da 

nossa própria capacidade de autolegislação moral. Podemos ficar confusos com essa 

afirmação, porém, Kant diferencia o sentimento de respeito de qualquer outro 

sentimento. Para ele o sentimento de respeito significa a consciência da subordinação da 

vontade a uma lei. Como lei estamos submetidos, mas, uma vez que,  ela é imposta por 

nós mesmos ela é uma consequência da nossa vontade. Ele diz ainda, obedecemos a 

essas leis por dever e respeito e porque nos impusemos essa lei. Nesse caso, não a 

obedecemos porque temos medo de sofrer alguma punição, mas sim porque nos 

sentimos no dever de obedecê-la. Logo é o dever que nos faz agir eticamente e não o 

temor. 

A lei moral deve ser uma lei universal, e, assim, ela deve valer para todos os 

sujeitos racionais que tenham uma vontade boa, o que lhe dará a capacidade de escolher 

os fundamentos da ação a partir da razão. No entanto, no que se refere ao homem, Kant 

diz que existe uma influência na sua vontade gerada pelas condições subjetivas da 

sensibilidade, que passa a ser um problema a ser resolvido, pois esse problema fará com 

que no campo humano nós não sigamos necessariamente a lei, mas tenhamos sim a 

obrigação de segui-la. 
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Daí surge em Kant a noção de imperativo
38

. Os imperativos são classificados de 

acordo com diferentes constituições e recebem denominações distintas. O que nos 

interessa aqui é entender o imperativo categórico, que é aquele que representa a 

necessidade de uma ação por si mesma, não diz respeito ao conteúdo verdadeiro da ação 

e aquilo que eventualmente disso poderia resultar, mas apenas a forma e a intenção que 

governa a ação, o que realmente importa para a moralidade. O imperativo categórico 

presume a necessidade sem requisitos de uma ação, o que dá validade para se pensar em 

uma ação moral.  

Para Kant a lei moral deve ser entendida como algo que é interno ao ser humano 

(enquanto racional), é inerente a ele. É importante lembrar que uma ação ética deve ser 

realizada desde a liberdade e autonomia da vontade. Neste sentido, o homem deve abrir 

mão do amor-próprio e respeitar a lei moral. É neste momento que surge a importância 

do conceito de respeito trabalhado por Kant, o qual temos muito interesse neste 

trabalho.  

1.2.2 – O SENTIMENTO DE RESPEITO E A RACIONALIDADE 

De acordo com a descrição de Kant sobre o sentimento de respeito, este é a consciência 

de que devo subordinar a minha vontade a uma lei, sem que se leve em consideração 

outras influências a não ser a própria consciência. Logo, diz Kant, “a determinação 

imediata da vontade pela lei e a consciência da mesma chama-se respeito”. (AK 131) 
39

. 

A lei a que Kant se refere é a nossa própria lei e enquanto lei moral nos sentimos 

submissos a ela. Ela faz com que nos sintamos oprimidos ou submissos em nossa 

autoconsciência a ponto de incitar em nós o sentimento de respeito. Kant diz que há 

uma grande dificuldade em nos contentarmos com essa condição, pois ela nos deixa em 

certo sentido limitados, inferiorizados perante os outros. Contudo o homem que 

conseguir respeitar a lei moral, se torna maior e mais digno de respeito com relação a 

outros seres que existem na natureza. Pode-se dizer que Kant vê o sentimento de 

respeito como uma consequência da racionalidade, quer dizer, como algo que se têm 

enquanto ser racional.  
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Conseguimos entender quando Kant define o sentimento de respeito como algo 

criado racionalmente. Mas o que fica difícil de entender é que seja objeto de respeito 

apenas aquele sujeito que como nós (enquanto sujeito racional) é capaz de compreender 

a lei moral. 

O conceito de respeito é importante quando queremos entender a atribuição de 

dignidade, uma vez que ele parece ser o responsável por validar a noção de dignidade.  

Por isso ele deve ser salvo, ou melhor, ele deve entrar na lista daqueles conceitos 

desenvolvidos por Kant que podemos aproveitar para a nossa defesa com relação aos 

animais. Entretanto há que se modificar. Pois se aceitamos a definição de respeito 

descrita da forma como Kant a descreve na página anterior, corremos o risco de deixar 

algumas pessoas de fora desse conceito. Kant admite respeito para com aqueles que 

sabem agir de acordo com a lei moral, uma vez que têm capacidade racional para isso. 

Muitos, no entanto, não sabem num sentido estrito, mas ainda assim, por serem 

humanos, são respeitados por aqueles que sabem. Nosso questionamento, então, é: seria 

apenas a racionalidade, e não, além disso, (ou antes disso) uma espécie de empatia 

oriunda da proximidade ou da identificação natural entre membros da mesma espécie, a 

base do respeito, da dignidade? Se for assim, como ficam os animais partir desta teoria 

kantiana revisitada? A nosso ver, não seria difícil, flexibilizando algumas restrições da 

teoria original, mostrar por que eles seriam objetos de respeito. 

 

1.2.3 – O QUE ABANDONAR DA TEORIA DE KANT 

Essa postura é um problema a ser solucionado para que a teoria kantiana funcione a 

nosso favor. Pois, uma vez que é possível pensar sobre o objeto de respeito além do 

sujeito racional, pode-se refletir sobre a possibilidade de outros seres além dos seres 

humanos fazerem parte dessa definição. Teríamos que repensar sobre quais seriam os 

requisitos que deveriam ser levados em consideração para que um determinado ser seja 

considerado um objeto de respeito, porque como vimos a racionalidade não pode ser 

uma característica decisória nessa questão – por um lado, não cobre todos os casos de 

seres humanos que falham em cumprir com o requisito da racionalidade (os chamados 

“casos marginais”)
40

 por outro, e vinculado a estes, deixa de fora também seres não-
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humanos, porém dotados de alguma forma de racionalidade, ou mesmo simplesmente 

respeitados pelo que são.” 
41

 

Contudo seguindo os pressupostos kantianos devemos entender que atuar de 

maneira cruel para com os animais implica falta de humanidade e diminui nossa 

dignidade. A atribuição de direitos morais e obrigações diretas às pessoas os 

compromete a dar um melhor tratamento aos animais. Mesmo que a eles não atribuímos 

dignidade (de acordo com a teoria de Kant), pois essa característica é atribuída apenas 

aos sujeitos humanos racionais, temos com eles então, deveres indiretos. 

“Os nossos deveres em relação aos animais são apenas deveres indiretos em relação à 

humanidade. […] Assim, se um homem abater o seu cão por este já não ser capaz de o servir, ele 

não infringe o seu dever em relação ao cão, pois o cão não pode julgar, mas o seu ato é 

desumano e fere em si essa humanidade que ele deve ter em relação aos seres humanos. Para não 

asfixiar os seus sentimentos humanos, tem de praticar a generosidade em relação aos animais, 

pois aquele que é cruel para os animais depressa se torna rude também no modo de lidar com os 

homens. Podemos julgar o coração de um homem pelo modo como ele trata os animais.” 
42  

Percebemos na citação acima que Kant clama para que o homem tenha certa 

compaixão pelos animais, como uma forma de demonstrar sua humanidade. Entretanto, 

não admite dignidade aos animais, pois de acordo com Kant, a racionalidade aparece 

como uma característica indispensável para definir alguém como digno. Ele caracteriza 

alguém como digno de acordo com a possibilidade de agir dentro de um sistema de leis 

onde todos se reconheçam e consigam agir de acordo com leis criadas por eles mesmos 

e, além disso, tenha uma validade universal. A ideia de dignidade está diretamente 

associada à racionalidade. E o valor dado a ela está ligado à igualdade na forma de 

pensar disso se segue: 

 “(...) dignidade o valor de semelhante maneira de pensar, a coloca-a infinitamente acima de todo 

preço, com o qual ela não pode de modo algum ser cotada e comparada, sem por assim dizer 

contra a sua santidade. (...)” (AK 267)
43

 

A semelhança na forma de pensar se dá devido à racionalidade. Isso quer dizer 

que apenas aqueles que possuem essa característica podem ser considerados como 

dignos. Temos aí um problema sobre os sujeitos definidos por Kant como dignos. Pois 

se a dignidade deve levar em consideração a racionalidade, sabemos que alguns seres 

humanos não possuem essa capacidade racional a ponto de serem considerados dignos. 

Sendo assim, a racionalidade como fator decisivo para se possuir dignidade deveria ser 
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um conceito repensado na teoria kantiana, não apenas para os fins visados neste 

trabalho, mas para que a própria teoria de Kant seja condizente com os fatos, bem como 

com os objetivos do autor (que certamente não pretendia excluir os casos marginais do 

âmbito da moral). 

A dignidade enquanto fim em si mesmo, compromete mais do que nunca o ser 

humano a agir com responsabilidade perante todo o resto. Pois o fim (bom) que se 

propõe um sujeito racional será um fim (bom) para todos os sujeitos racionais. Pensando 

sobre isso, vimos que Kant foi brilhante quando propôs a ideia do reino dos fins. 

Entretanto, o fim bom (no caso o ser humano racional) só sustentará uma dignidade, ou 

seja, um fim em si mesmo a outro igual a ele. Se seguirmos por essa linha de 

pensamento, novamente iremos nos deparar com o problema da exclusão de alguns, 

logo essa defesa deixaria de ser universal, pois excluiria aqueles que não possuem uma 

semelhança (racional) dita como fundamental para se pensar em um fim em si mesmo. 

Por outro lado, se a atribuição de dignidade, de um fim em si mesmo, levar em 

consideração a empatia e a compaixão, estes que são componentes da natureza humana 

e são tão relevantes quanto à racionalidade (e podemos pensar, dentro da visão kantiana, 

que assim como a sensibilidade tem valor para o conhecimento, muito embora este 

dependa da cooperação de outra faculdade para se tornar racionalmente justificado, 

também os referidos sentimentos devam possuir alguma importância para a 

fundamentação da ética). Podemos afirmar que quanto mais valorizamos a racionalidade 

como uma característica suprema da humanidade, tanto mais esperamos que ela consiga 

agir com compaixão e empatia por outras criaturas, não apenas aquelas de sua própria 

espécie, por exemplo. Porque a espécie não é uma condição decisiva para atribuição de 

dignidade a um ser.  Basta pensar sobre os seres humanos, indivíduos da mesma 

espécie, porém alguns sem a condição necessária (racionalidade) que Kant coloca como 

decisiva para atribuição de dignidade, essa afirmação se confirma através do argumento 

dos casos marginais
44

. Nesse sentido, devemos reconhecer que algo além da 

racionalidade nos leva a reconhecer o outro como digno. E ainda por sermos sujeitos em 

constante evolução (já por termos a capacidade da razão e de escolher o que é bom 

universalmente) temos o conhecimento de que outros seres, além dos seres humanos, 

merecem nosso respeito. Acreditamos nisso do mesmo modo que acreditamos que o que 

nos leva a respeitar uma pessoa é o valor que damos a ela. E respeitamos as pessoas não 
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porque elas são simplesmente pessoas, (seres da nossa própria espécie) mas sim porque 

elas são importantes para nós de alguma maneira. Sendo assim, não é a espécie que 

atribuímos respeito e sim a pessoa as quais respeitamos na medida em que 

desenvolvemos compaixão por elas, desde que nos aproximamos e convivemos com 

eles passamos a admirá-los e respeitá-los. Sem cair num relativismo, Kant mesmo 

propunha que o que é digno de respeito é o que é insubstituível. Levando isso em 

consideração só podemos acreditar que a dignidade está associada à estima que se tem 

por algo ou alguém. Em termos de insubstitubilidade, atribuiríamos mais a algum outro 

ser que sequer conhecemos, pelo mero fato de ele, em potencial, possuir certa 

característica, do que a um ser que, independente de peculiaridades, é objeto de nossa 

estima.  
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CAPÍTULO 2 – ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS A PARTIR DA VISÃO DE TOM REGAN. 

O capítulo anterior tratou de apresentar a teoria kantiana sobre a moral e destacar alguns 

pontos que consideramos pertinentes para se pensar sobre o estatuto moral dos animais. 

Ainda que a teoria kantiana não introduza outros seres, que não os racionais na sua 

elaboração, foi possível perceber que existem fissuras em sua constituição que 

possibilitam uma reflexão sobre a inclusão de outros seres, como os animais de 

estimação ao menos, no domínio dos pacientes, ou objetos, de uma ação moral. 

Pretendeu-se com isso entender o porquê de tratarmos alguns animais como seres tão 

íntimos de nós, a ponto de lhes atribuir dignidade, tal qual admitimos a outros seres 

humanos. Já é sabido que os animais possuem direitos legais,
45

 porém o que se procura 

é o entendimento dos “direitos morais”
46

 aos animais, visto que a defesa de direitos 

morais aos indivíduos é o que lhes garante dignidade e consequentemente consideração 

e respeito, além de que é o que pode lhes garantir o cumprimento dos direitos legais. 

Os direitos legais dos animais são reconhecidos por lei desde 1978 pela 

UNESCO. Essa proposta visou criar parâmetros jurídicos para os países membros das 

Organizações das Nações Unidas para a defesa dos direitos dos animais.
47

 Parece 

estranho ainda insistirmos nessa discussão sobre direitos dos animais, visto que os 

animais já têm direitos garantidos por lei. Entretanto, mesmo que os animais tenham 

seus direitos garantidos, eles ainda podem ser explorados pelo homem, uma vez que as 

leis estão sujeitas aos interesses de quem a legislou. No entanto, as leis estão sujeitas a 

mudanças que podem se dar de acordo com a época, ou seja, elas podem ser 

modificadas em consequência da moral e da cultura de um povo, resultando disso que 

nem tudo que está na lei pode ser o mais certo, o melhor, o justo. Sendo assim, muitas 

vezes a legislação,  do ponto de vista ético, não se vale de legitimidade. Aos animais são 

reservados direitos universais, muito embora a sociedade humana não lhes reconheça. 

Esses direitos devem ser reconhecidos e respeitados defrontando-se com relativismos 

culturais e crenças religiosas. 

Vejamos o que diz o preâmbulo da lei: 

“Considerando que todo o animal possui direitos; considerando que o desconhecimento e o 

desprezo desses direitos têm levado e continuam a levar o homem a cometer crimes contra os 
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animais e contra a natureza; considerando que o reconhecimento pela espécie humana do 

direito à existência das outras espécies animais constitui o fundamento da coexistência das 

outras espécies no mundo; considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem e há o 

perigo de continuar a perpetrar outros; considerando que o respeito dos homens pelos animais 

está ligado ao respeito dos homens pelo seu semelhante; considerando que a educação deve 

ensinar desde a infância a observar, a compreender, a respeitar e a amar os animais. Proclama-

se o seguinte:” Artigo 1º Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos 

direitos à existência. Artigo 2º 1. Todo o animal tem o direito a ser respeitado. 2. O homem, 

como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los violando esse 

direito; tem o dever de pôr os seus conhecimentos ao serviço dos animais 3.Todo o animal tem 

o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem.  Artigo 3º  1.Nenhum animal será 

submetido nem a maus tratos nem a atos cruéis. 2. Se for necessário matar um animal, ele deve 

de ser morto estantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia. Artigo 

4º  1.Todo o animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu 

próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático e tem o direito de se reproduzir. 2.toda a 

privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a este direito.Artigo 

5º 1.Todo o animal pertencente a uma espécie que viva tradicionalmente no meio ambiente do 

homem tem o direito de viver e de crescer ao ritmo e nas condições de vida e de liberdade que 

são próprias da sua espécie.2.Toda a modificação deste ritmo ou destas condições que forem 

impostas pelo homem com fins mercantis é contrária a este direito. Artigo 6º 1.Todo o animal 

que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a uma duração de vida conforme a 

sua longevidade natural. O abandono de um animal é um ato cruel e gradante. Artigo 7º Todo o 

animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de intensidade de 

trabalho, a uma alimentação reparadora e ao repouso. Artigo 8º1. A experimentação animal que 

implique sofrimento físico ou psicológico é incompatível com os direitos do animal, quer se 

trate de uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que seja a forma de 

experimentação. 2. As técnicas de substituição devem de ser utilizadas e desenvolvidas. Artigo 

9ºQuando o animal é criado para alimentação, ele deve de ser alimentado, alojado, transportado 

e morto sem que disso resulte para ele nem ansiedade nem dor. Artigo 10º 1. Nenhum animal 

deve de ser explorado para divertimento do homem.  As exibições de animais e os espetáculos 

que utilizem animais são incompatíveis com a dignidade do animal.  Artigo 11º Todo o ato que 

implique a morte de um animal sem necessidade é um biocídio, isto é um crime contra a vida. 

Artigo 12º 1.Todo o ato que implique a morte de grande um número de animais selvagens é um 

genocídio, isto é, um crime contra a espécie. .A poluição e a destruição do ambiente natural 

conduzem ao genocídio.  Artigo 13º  1.O animal morto deve de ser tratado com respeito. 2. As 

cenas de violência de que os animais são vítimas devem de ser interditas no cinema e na 

televisão, salvo se elas tiverem por fim demonstrar um atentado aos direitos do animal. Artigo 

14º  1.Os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar representados a 
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nível governamental. 2. Os direitos do animal devem ser defendidos pela lei como os direitos 

do homem.
48

 

 Tom Regan
49

,destaca como se deu a exigência dos direitos dos animais e  que 

ele acredita ter sido importante para que esses direitos fossem conquistados. Baseado na 

compreensão do estatuto moral dos homens é que Regan pensa podermos compreender 

o estatuto moral dos animais. Ele chama a atenção para o estatuto moral que 

salvaguarda a vida humana, que a seu ver pode não estar em acordo com a 

fundamentação dos direitos dos homens.
50

 Veremos em seus estudos que a defesa dos 

direitos dos homens, assim como dos direitos dos animais é baseada na ideia de que 

temos semelhanças fundamentais, o que faz nos enquadrar na denominação de sujeitos 

de uma vida. Neste sentido, Regan argumenta que todos somos sujeitos de uma vida, e 

que a condição de alguns animais está em pé de igualdade com a dos homens com 

relação a esse aspecto que tornaria a atribuição de direitos morais aplicável a ambos.  

Argumentos baseados no comportamento comum entre os homens e os animais 

ou na possessão de certas características, como a linguagem, a constituição corporal, a 

origem entre outros, servem como exemplos de que homens e animais são semelhantes. 

Neste sentido veremos que a defesa dos direitos humanos e animais não passam por 

outra via que não seja aquela em que a condição de igualdade deva valer para todos, ou 

seja, independentemente de espécie, todos nós temos direito à vida, integridade e 

liberdade. Contudo, devemos ter em mente que a condição de igualdade proposta por 

Regan, não determina que sejamos todos iguais (homens e homens, homens e animais), 

mas sim que sejamos tratados igualmente, no que se refere à dignidade e ao respeito. 

Iremos nos ater aos artigos I e II da lei que defende os animais, para explicar o 

argumento de Regan.  

Artigo I: todos os animais nascem iguais diante da vida, e tem o mesmo direito a 

existência. 

Artigo II: Todo animal tem direito ao respeito. 

 Para fortalecer a sua defesa de que os animais podem ser tratados tal quais os 

homens no sentido de serem merecedores de um status moral, Regan recorre ao 

argumento dos casos marginais que diz que alguns animais têm status moral assim 

como alguns seres humanos têm a partir da constatação que ambos são seres marginais, 
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ou seja, aqueles que não têm as características suficientes como racionalidade, 

linguagem, etc, que classificam um ser merecedor de um status moral. Propomos-nos 

analisar essa tese em defesa dos direitos dos animais nos capítulos III e IV da obra de 

Regan, intitulada “Jaulas Vazias”, bem como nos situar sobre as possíveis implicações 

que essa tese representa para a legitimação desses direitos. Teremos como base de 

investigação a obra de Tom Regan e também a contribuição de alguns autores como 

James Rachels e Peter Singer, que juntos promovem a discussão dessa temática sobre a 

defesa dos direitos dos animais.  

2.1 – HOMENS E ANIMAIS TÊM DIREITOS. 

No terceiro capítulo de Jaulas Vazias Regan trata sobre a atribuição de direitos morais 

aos homens. Também questiona o que são direitos morais, para quem servem e porque 

ele chegou à conclusão de que todos temos direitos morais. Segundo ele, os nossos 

direitos têm um valor maior do que qualquer outro valor humano quando o que está em 

discussão é a moralidade, ou seja, os direitos devem ser respeitados acima de tudo. Não 

se deve admitir que alguém tire vantagem sobre algum outro violando o seu direito. E 

quanto àqueles que não conseguem defender seus próprios direitos, temos o dever de 

intervir e protestar em defesa deles.
51

 

Nem todo ser humano é capaz de agir com racionalidade e autonomia, 

características estas que sugerem que o individuo têm condições de cuidar de seus 

próprios interesses. Neste grupo podemos incluir crianças, idosos, pessoas com alguma 

deficiência mental, etc.. Esses fariam parte dos chamados casos marginais. Do mesmo 

modo podemos pensar com relação aos animais, por não terem características como as 

já citadas acima, a saber, racionalidade e autonomia eles merecem terem seus direitos 

reconhecidos e defendidos por aqueles que já os tem.   

A afirmação de que os homens têm direitos nos leva a considerar que os animais 

também os têm, uma vez que, os direitos assim definidos por Regan são direitos à vida, 

a integridade e a liberdade. E, além disso, ele justifica que a compreensão da moralidade 

se dá pela intenção de universalizar um principio moral, para isso é preciso que ele seja 

aplicado a todos os casos parecidos. É importante entender que o respeito pelos direitos 

dos indivíduos lhes garante que eles não sejam tratados apenas como um objeto, 
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negociável a partir do beneficio que der a alguém. É quando garantimos respeito pelos 

direitos morais a um individuo que contribuímos para o reconhecimento do seu valor 

enquanto sujeito moral. 

A percepção de que os animais vivem experiências que podem ser boas ou más 

para eles, deve partir dos seres humanos racionais, uma vez que estes têm características 

em comum, como por exemplo, a linguagem. Nesse caso, não é difícil que todos nós 

seres humanos conscientes, consigamos perceber o suplicio de um animal diante de 

alguma situação ameaçadora, como, por exemplo, o caso de um animal enjaulado.  

“Se você nos dissesse que os cubos de gelo querem sair do freezer ou que os paralelepípedos 

da rua estão carentes de atenção, as pessoas normais, que falam a mesma língua que você, se 

perguntariam que diabo você está falando. Mas nenhuma pessoa normal, falante da sua língua, 

teria a menor dificuldade em entender o que você quer dizer, quando se refere ao cão. Existe 

alguém ali, por detrás daqueles olhos caninos, alguém com desejos e necessidades, memórias e 

frustações.” 
52

 

Todos nós somos capazes de perceber o sofrimento desse animal, e ainda se nos 

colocarmos no lugar dele conseguimos entender o que ele está passando, é neste sentido 

que a linguagem se faz importante, tanto para que consigamos entender o que o animal 

está passando, tanto para que entendamos que conosco não seria diferente se ali 

estivéssemos, ou seja, a linguagem que exprime dor, sofrimento é a mesma 

independentemente da espécie. No entanto, se falarmos de alguma coisa inanimada, 

veremos que nossa reação não será a mesma. 

Regan, diz que além da discussão que se tem sobre direito à vida, direito à 

integridade e direito à liberdade existe um direito mais básico ainda ou mais 

fundamental que move todos esses outros direitos. Estamos falando sobre o direito ao 

respeito, este que deve ser o direito fundamental de todos nós. O conceito do respeito é 

elementar quando o assunto é a defesa de direitos morais. E mais uma vez veremos que 

os pensamentos de Regan e Kant se cruzam. Mesmo que para ambos o conceito de 

respeito seja fundamental, veremos que o emprego desse conceito é dirigido de forma 

diferente, ou melhor, o entendimento sobre quem seriam os objetos de respeito são 

diferentes. Vimos que para Kant apenas os seres que possuem racionalidade devem ser 

considerados como objetos de respeito, uma vez que esses têm condições de agir por 

respeito a uma lei moral. Nesse sentido, apenas os seres racionais conseguem agir por 

respeito à lei moral, já que ela é oriunda da racionalidade. Entretanto para Regan, o 
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respeito está associado a um direito que todos nós temos, sendo sujeitos racionais ou 

não. Percebemos assim, que o que muda de um autor para o outro é o entendimento de 

para quem esse conceito é destinado. Mesmo que os seres humanos sejam considerados 

agentes morais, ou seja, seres capazes de aplicar princípios morais o que lhes exigiria 

deveres, Regan argumenta que nem só os agentes morais têm direitos morais, ele usa 

como exemplo o caso das crianças pequenas e dos deficientes mentais para quem se 

reconhecem direitos morais, no entanto eles não cumprem os requisitos para serem 

agentes morais. Regan denomina esses indivíduos como pacientes morais incluindo 

nesse grupo grande parte dos animais não-humanos. Dessa forma ele define a 

comunidade moral com agentes e pacientes da ação.  

“Nossos direitos morais são os mesmos, independentemente das nossas muitas diferenças. Eles 

servem para proteger nossos bens mais importantes: nossas vidas, nossos corpos e nossa 

liberdade.”
53

 

No entanto, é possível depreender que o conceito de respeito deveria ser 

universal, ou seja, deveria valer para todos independentemente das nossas diferenças. 

Regan diz que os direitos morais são os mesmos para todos os seres humanos sem 

distinção. E, além disso, ele deixa claro no terceiro capitulo (ao qual ele se dedicou a 

descrever sobre os direitos humanos) que devemos defender os direitos daqueles que 

não tem condições de fazê-lo por si mesmo, pois não tem o conhecimento nem o poder 

para isso.  

 

2.2 – AS AFIRMAÇÕES QUE SUSTENTAM APENAS DIREITOS AOS SERES HUMANOS E A 

CONTRAPARTIDA DE REGAN. 

As explicações que se tem sobre o porquê de somente os seres humanos terem direitos 

não parecem convincentes aos olhos do autor, pois são baseadas em diferentes 

justificativas como, a de que os seres humanos têm direitos porque são humanos ou 

porque são pessoas, autoconscientes, falam, têm almas, vivem em comunidade e 

finalmente os seres humanos tem direitos porquê tem deveres. Porém, não explicam 

porque de os seres humanos terem direitos. E é na tentativa de encontrar uma resposta 

para essa pergunta, sobre o porquê temos direitos que Regan formula passo a passo uma 

refutação (lógica) para as diferentes argumentações que tentam dar conta de defender os 
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direitos dos homens baseados nas definições que foram citadas acima. Segundo ele, o 

primeiro argumento a ser atacado é aquele que diz que temos direitos porque humanos 

são humanos. Regan aceita o argumento de que humanos são humanos, porém, isso em 

nada lhes assegura direitos: 

“(...) é verdade que seres humanos são humanos, assim como é verdade que pedras são pedras. 

O problema é que verdades como estas não têm importância moral. Tudo que elas nos dizem é 

que uma dada ideia (humano ou pedra) é idêntica a si mesma, e a identidade de uma coisa 

consigo mesma é idêntica a si mesma, e a identidade de uma coisa consigo mesma não é 

relevante para o entendimento do porque de termos direitos e pedras não.”
54

 

Entretanto, talvez a ideia por trás dessa afirmação, de que humanos têm direitos 

porque são humanos, seja a de que os seres humanos têm direitos porque pertencem a 

uma espécie em particular, ou seja, a espécie humana. Regan refuta essa afirmação 

dizendo que tal comprovação não justifica a imposição de direitos aos seres humanos, 

pois apenas determina a espécie de cada animal. Todavia, não podemos esquecer que 

foram os seres humanos que criaram a noção de direitos e nesse caso eles os atribuem 

sim aos humanos em primeiro lugar. Porém, a defesa de que apenas os humanos têm 

direitos, mesmo que sejam eles que os criaram, fica carente de uma melhor explicação.  

Do mesmo modo, o argumento que diz que os seres humanos têm direitos 

porque são pessoas não convence. Veremos por que: 

“(...) pessoas são indivíduos moralmente responsáveis por seu comportamento, indivíduos em 

relação aos quais faça sentido dizer “o que eles fizeram era certo e louvável” ou “o que eles 

fizeram era errado e censurável””. 
55

 

Uma vez que, nem todos os seres humanos podem ser considerados pessoas, que 

têm direitos porque são moralmente responsáveis pelo seu comportamento, como é o 

caso dos recém-nascidos, das crianças pequenas e dos deficientes mentais, por exemplo, 

como compreender os direitos de alguns seres humanos e de outros não? Ou melhor, 

como compreender os direitos dos seres humanos que não são considerados pessoas? A 

tese que defende os direitos dos seres humanos, por estes serem considerados pessoas 

não nos dá uma boa explicação, quando deixa de lado alguns indivíduos que não podem 

ser moralmente responsáveis pelas suas ações.   

A autoconsciência é uma capacidade humana, ela nos faz perceber que as coisas 

existem no mundo e quando nos damos conta que temos consciência de termos essa 

percepção, somos sujeitos autoconscientes. O medo de morrer se deve ao fato de termos 
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consciência de que estamos no mundo e que certamente iremos morrer. E quando 

falamos em direitos, um das defesas que se tem é que autoconsciência e direito estão 

intimamente relacionados, pelo menos o direito primordial, que é o direito à vida. 

Muitos filósofos defende Regan, sustentam a ideia de que só podem ter direito à vida os 

seres que se dão conta que podem morrer.  

Essa ideia de seres autoconscientes, desenvolvida como um dos requisitos para a 

atribuição de direitos aos seres humanos se pensada com relação aos animais, prepara o 

terreno para a defesa de Regan contra o consumo de animais para fins alimentícios, pois 

se todos temos direito à vida, por sermos seres autoconscientes, e alguns animais 

também são autoconscientes, sacrificar a vida deles em prol da nossa alimentação, por 

exemplo, lhes tiraria o direito mais básico que é o direito de viver. Mas a ideia de 

autoconsciência como um critério de avaliação para definir quem tem ou não direito, 

exclui na íntegra não só alguns animais como também alguns seres humanos, é o que 

nos mostram dados levantados sobre a consciência da morte na criança. De acordo com 

essa pesquisa,  as crianças se conscientizam da sua própria mortalidade quando estão em 

idades acima de seis anos.
 56

 

Nesse caso, como entender os direitos possuídos daqueles seres humanos que 

não possuem essa capacidade? O filósofo Peter Singer (2002) levanta essa discussão no 

terceiro capitulo da Ética Pratica com o seguinte questionamento: “o fato de um ser ter 

consciência de si habilita-o a algum tipo de prioridade de consideração?” 
57

 e responde 

essa questão fazendo uso de dois argumentos. No primeiro argumento ele afirma que, 

independentemente de termos consciência ou não do que fazemos isso vale tanto para os 

seres humanos como para os animais, interesses devem ter a mesma consideração, isto 

é, interesses são interesses e devem ser considerados por igual. O segundo argumento 

vai ao encontro da ideia que vínhamos discutindo sobre a condição daqueles seres 

humanos com deficiência mental, por exemplo, podemos os considerar menos 

autoconscientes ou autônomos do que muitos animais. Neste caso Singer diz: 

“Se usarmos essas características para colocar um abismo entre seres humanos e outros 

animais, estaremos colocando esses seres humanos menos capazes do outro lado do abismo; e, 

se o abismo for usado para marcar uma diferença de status moral, então esses seres humanos 

teriam status moral de animais, e não de seres humanos.”
58
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Aliado à discussão sobre a capacidade de autoconsciência, temos o argumento 

que que profere a aptidão para a linguagem com um fator decisório para definir direitos. 

Neste sentido, os seres humanos têm direitos porque possuem a aptidão para a 

linguagem, ou seja, a autoconsciência e a predisposição para a linguagem são duas 

qualidades que determinam se um ser humano é merecedor de ter direitos. Contudo, o 

argumento parece não condizer com a verdade, pois existem muitos seres humanos 

como os bebês ou as pessoas deficientes, por exemplo, que também possuem direitos, 

mas não possuem a linguagem  falada. Percebe-se que estes indivíduos possuem 

direitos, e nesse caso a justificativa que leva em consideração o uso da fala como 

condição para a defesa de direitos aos seres humanos é falha. 

Existem argumentos além desses explorados até aqui, que tem como objetivo 

defender os direitos dos seres humanos, sem que com isso precise fazer uso das suas 

capacidades particulares. Como é o caso daqueles que defendem que os seres humanos 

devem possuir direitos por participarem de uma comunidade moral. A ideia é de que 

todos os seres humanos são parte de uma comunidade moral e por isso são capazes de 

invocar e compreender os direitos morais, uma vez que detêm a predisposição de se 

comunicar para decidir e dialogar sobre normas morais. Essas capacidades são baseadas 

em características instintivas do homem, como a razão, autoconsciência, dignidade e 

reconhecimento mútuo. E elas são essenciais para o discurso moral, que se estabelece 

em normas da sociedade, que tem os seres humanos como seres sociais por natureza. 

Percebemos que os argumentos analisados por Regan não dão conta de 

fundamentar o porquê que temos os direitos que temos. O que não é diferente dos 

argumentos que têm como base as normas religiosas, que tentam justificar o fato dos 

humanos terem direitos por terem uma alma imortal. Mesmo que as doutrinas religiosas 

tenham diferença quanto ao destino de nossas almas, como é caso da doutrina cristã, que 

diz que quando o corpo morre, ele não reencarna, mas nossa alma viverá em outro 

mundo, ou como a hindu que diz que depois que o corpo morre reencarnamos em outro 

animal, ambas tem a mesma certeza quanto a alma imortal e por isso, por termos uma 

alma imortal, defende-se que tenhamos também direitos. Para Regan, essa defesa é 

infundada, vejamos como: 

“É claro que o fato de termos almas imortais, supondo que as tenhamos, é relevante para a 

pergunta continuaremos a viver depois que nossos corpos morrerem? Mas não é menos claro 

que o fato de termos almas imortais não tem um pingo de relevância para a questão. É errado 

assassinar pessoas, machucar seus corpos ou roubar sua liberdade enquanto elas estiverem 
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vivas neste mundo? Em outras palavras: o que acontece conosco depois da morte não nos ajuda 

a entender o porquê de termos direitos que temos enquanto estamos vivos. ”
59

 

Não menos comum do que a resposta dada acima para a justificativa de que 

possuímos direitos, baseada em fundamentos religiosos, está a de que “Deus nos deu 

direitos”. Ora, esse modo de pensar também não fundamenta os nossos direitos e ainda 

por cima deixa os ateus e agnósticos “assustados”, pois, os primeiros, não acreditam em 

Deus, já os segundos não sabem em quem acreditar, porém todos os dois acreditam que 

temos direitos. Para o autor a forma mais eficaz de derrubar esse tipo de afirmação, (de 

que Deus nos deu direitos) é consultar a Bíblia. Segundo ele, não existe nenhum 

versículo que diga que Deus concebeu direitos aos homens, como direitos a liberdade, a 

felicidade, a vida.  

Curiosamente as interpretações bíblicas parecem não terem sido muito fieis até 

aqui, quando se quer imputar regras a vida humana. Do mesmo modo que ocorreu um 

erro com as interpretações que colocam a atribuição dos nossos direitos a Deus, também 

o conferem a ideia de que ele seria o responsável por eximir o homem da 

responsabilidade com os animais e a natureza como um todo, por exemplo. O que se vê 

é que, no primeiro caso, existe uma má interpretação da ideia de que Deus concedeu 

direitos aos homens e por isso eles os têm. No segundo caso, também parece que existe 

uma má interpretação das palavras que estão na Bíblia, no que se refere a 

responsabilidade que os homens devem ter. Quanto ao segundo caso, de acordo com os 

estudos do historiador Thomas Keith (1988) sempre houve uma tendência a ignorar as 

passagens do Antigo Testamento que diziam que o homem tem o dever de agir com 

responsabilidade diante da criação divina, dando margem para uma interpretação do 

Novo Testamento que dizia que os homens devem explorar os animais e a natureza a 

seu bel prazer. Esse correlato nos mostra que parece haver sempre uma necessidade dos 

seres humanos esquivarem-se do seu compromisso e também da sua ligação com os 

animais, pois no primeiro caso, os homens têm direitos porque Deus os deu, no segundo 

caso os homens não devem ter responsabilidade com os outros seres, os outros devem 

ser sempre subordinados ao homem, porque Deus determinou assim. 
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2.3 – OS SERES HUMANOS E OS ANIMAIS POSSUEM CARACTERÍSTICAS EM COMUM.  

Com a intenção de encontrar uma resposta sobre o porquê de termos os direitos que 

temos, Regan procura aproximar os seres humanos através de aspectos em comuns que 

garantirão os seus direitos. Ele diz: 

“Não é porque pertencemos todos a mesma espécie (o que é verdade, mas não é relevante). E 

não é porque todos nós somos pessoas ( o que talvez seja relevante, mas não é verdade). O que 

quero dizer é que todos somos iguais em aspectos relevantes, relacionados aos direitos que 

temos: nossos direitos à vida, à integridade física e à liberdade.”
60

 

Depois de ter investigado os argumentos que ora tentavam defender nossos 

direitos através da biologia humana ora por conta da responsabilidade moral ou ainda a 

partir de defesas baseadas em dogmas religiosos, ele procura aproximar os seres 

humanos dos animais através da defesa de que todos nós estamos no mundo, somos 

conscientes do mundo e do que acontece com a gente, ele fortalece essa ideia dizendo: 

“(...) o que acontece, seja ao nosso corpo, a nossa liberdade ou a nossas vidas, importa para 

nós, porque faz diferença quanto à qualidade e à duração das nossas vidas, conforme 

experimentadas por nós, quer os outros se importem com isso, quer não. Quaisquer que sejam 

nossas diferenças, essas são nossas semelhanças fundamentais.”
61

 

Neste sentido, são as semelhanças e não nossas diferenças que fazem com que 

tenhamos direitos iguais. Para Regan, o ideal é que as definições de seres humanos ou 

pessoas, não sirvam como definidoras de quem possui direitos, pois no caso de pessoas, 

por exemplo, sabemos que as crianças nos primeiros anos de vida são conscientes do 

que lhes acontece, mas não são pessoas. Nesse caso ele cria uma denominação própria: 

sujeitos de uma vida. E ele define do seguinte modo:  

“A família de características que definem esta ideia nos torna todos iguais de forma que nossa 

igualdade moral faça sentido. Eis o que eu quero dizer. (...) As pessoas menos capacitadas não 

existem para servir os interesses dos mais hábeis, nem são meras coisas para ser usadas como 

meios para os fins deles. Do ponto de vista moral cada um de nós é igual porque cada um de 

nós é igualmente “um alguém”, não uma coisa; o sujeito-de-uma-vida, não uma vida sem 

sujeito.”
62

 

2.4 – TEMOS DIREITOS PORQUE SOMOS SUJEITOS DE UMA VIDA. 
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O argumento de Regan, parte da ideia de que temos direitos porque somos sujeitos de 

uma vida, ou seja, sujeitos que experimentam uma vida. Veremos que se concordarmos 

com essa ideia não temos como discordar de que (o fato de) experimentar uma vida não 

é um privilégio do ser humano. Outros seres, além dos seres humanos, também 

experimentam ou desfrutam de uma vida e nesse caso, têm direitos assim como os seres 

humanos os têm. Desse modo, podemos perceber que a estratégia de argumentação 

usada por Regan não deixa dúvidas de que, enquanto sujeitos de uma vida (ou sujeitos 

que experimentam uma vida) não estamos sozinhos e se for essas a condição que nos dá 

direitos mais seres entram nessa lista. 

Grande parte das teorias éticas que tratam sobre o assunto dos direitos dos 

animais, usam como argumento de defesa o sofrimento. Neste sentido, os seres 

humanos assim como os animais sofrem, logo merecem consideração moral. Singer 

defende a ideia dos direitos dos animais a partir desta constatação de que eles sofrem. 

Segundo essa teoria os animais sentem dor, assim como os seres humanos também 

sentem, por isso merecem consideração moral, uma vez que o objetivo da ética 

utilitarista é maximizar o bem estar e a ausência de dor. Neste sentido os animais têm o 

direito de serem tratados do mesmo modo que os seres humanos no que diz respeito à 

presença de sofrimento que ambos estão sujeitos. 

Entretanto, para Regan, ser sujeito de uma vida e ser passível de sofrimento não 

parecem ser noções que se excluem. Não é apenas o sofrimento que deve ser levado em 

consideração, mas também a capacidade que os animais têm, assim como os humanos, 

de experimentar a vida, eles são considerados sujeitos de uma vida, e por isso merecem 

consideração moral e legal em si mesmo. E o que lhe dá autoridade para defender essa 

ideia é o conjunto de características que os animais têm, pelo menos os mais evoluídos, 

que podem experimentar o bem estar biológico e psicológico que constituem um valor 

intrínseco. 

A consciência do mundo e do que lhes acontece é o pressuposto inicial para a 

defesa dos direitos dos animais, segundo Regan. O que lhes acontece é importante para 

eles, independentemente da preocupação do outro. E, neste sentido, enquanto sujeitos de 

uma vida, somos todos iguais. Para comprovar sua teoria o autor recorre à constatação 

de que temos algumas características em comum com os outros animais que nos 

colocam como iguais. São elas: linguagem, comportamento, sistemas e origens.  

Podemos imaginar que um ser humano ou um animal não humano quando 

confinados em algum lugar por muito tempo demonstram o mesmo comportamento, ora 
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eles ficam felizes, abanando o rabo quando alguém se aproxima e lhe dá carinho, ora 

ficam extremamente desolados quando esse alguém vai embora e no intuito de sair 

começam a cavoucar expressando o seu desejo. Quando estamos presos em algum lugar, 

expressamos notavelmente a nossa vontade de sair, o que não é diferente com relação ao 

animal. 

 “(...) nenhuma pessoa normal, falante da sua língua, teria a menor dificuldade em entender o 

que você quer dizer, quando diz o que diz sobre os cães do vizinho. Existe alguém ali, por 

detrás daqueles olhos caninos com desejos e necessidade, memórias e frustações. (...) Assim 

como meu comportamento ‘diz’ a você que eu quero sair da jaula, sem que eu precise articular 

as palavras ‘Eu quero sair!’ O comportamento similar dos cães nos ‘diz’ que eles também 

querem sair da jaula, sem que precisem falar isso.” 
63

 

Tanto o cão quanto o homem, mostrarão interesse em sair daquele lugar. É 

impossível, que não se perceba o que isso signifique, é o que Regan denomina de 

linguagem comum e comportamento comum, isso quer dizer que assim como o animal 

demonstrou o comportamento de medo ou desespero, o homem também teria a mesma 

expressão quando na mesma situação do animal. Deve ser compreensível para nós, pois 

conseguimos os compreender em se falando em ambos os comportamentos.  

No que se refere as similitudes, além do comportamento e da linguagem comum, 

Regan chama a atenção para o fato de termos corpos comuns e sistemas comuns. Tanto 

os humanos quanto os animais não-humanos em uma situação “normal” possuem os 

mesmos sentidos, (visão, audição,etc) assim como possuem os mesmos órgãos:(coração, 

pulmão, fígado) e também um sistema nervoso central, mesmo que não tão complexo. 

Desse modo, as semelhanças existentes entre os seres humanos e os animais não 

humanos no que se refere à constituição corporal são evidentes, o que comprova que 

somos iguais em aspectos comportamentais e no que se refere à linguagem. Isso, de 

acordo com Regan, colabora para a sustentação da tese que dá direitos aos humanos e 

não-humanos, pois uma vez que ambos têm as mesmas características, e são essas que 

corroboram a defesa de direitos humanos, essas mesmas se encontradas em animais 

não-humanos devem servir como princípio para se defender direitos aos animais não-

humanos também. 

E para reforçar a defesa de que temos muita semelhança com os outros animais, 

Regan cita a teoria da evolução de Darwin
64

. Essa teoria substituiria a tese teológica por 
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uma tese naturalista. De acordo com teoria naturalista de Darwin, o homem deixava de 

ser o centro do universo, (bem como, um ser único e dotado de alma imortal de origem 

divina) para ser apenas mais um ser assim como todos os outros no universo.  De acordo 

com ela, nós e os outros animais, temos um ancestral comum, e comprovamos isso 

observando nossas semelhanças anatômicas e sistêmicas bem como as nossas 

capacidades mentais. Darwin diz que nossas capacidades mentais diferem em grau não 

em tipo. Ele quer dizer com isso que há uma série de aptidões, como a capacidade de 

imitação, a imaginação, características que fazem parte da constituição humana, mas 

que alguns animais compartilham com o homem em maior ou menor grau.  Neste 

sentido, pode-se dizer que as capacidades que distinguem a mente humana também se 

encontram em outros animais. Este argumento pode ser complementado pelo argumento 

usado pelo filosofo James Rachels, ele diz: 

“A teoria evolucionária nos leva a esperar continuidades, não rupturas bruscas. Isso implica 

que, se examinarmos a natureza com os olhos imparciais, encontraremos um complexo padrão 

tanto de semelhanças quanto de diferenças. Encontraremos, nos humanos, traços de seu 

passado evolucionário, e em outras espécies, especialmente aquelas com as quais temos 

parentesco mais próximo pelas linhas de descendência evolucionaria, traços de características 

que podem ser mais bem desenvolvidas, ou menos desenvolvidas, em nós.”
65

 

Darwin diz que a mente dos animais difere em grau não em tipo, porque ele 

acredita que os outros mamíferos, sentem o mesmo que os humanos em se falando, por 

exemplo, de ansiedade, alegria, ternura, medo (...). Entre outros sentimentos, porém em 

graus diferentes, isto é, em maior ou menor grau. Regan sugere que mesmo que os mais 

céticos não queiram acreditar na defesa de Darwin quanto à igualdade desses 

sentimentos entre humanos e não-humanos, não há como duvidar que gatos, cães e 

outros mamíferos comportam-se de maneira semelhante quando demonstram sua 

ansiedade, alegria ou medo por exemplo. E para aqueles que justificam seu ceticismo 

com relação à criação divina, (ou seja, que Deus criou os seres humanos 

independentemente dos animais) Regan diz que estes que não acreditam na teoria da 

evolução não encontrarão, de qualquer modo, prova alguma da semelhança entre as 

mentes humanas e de animais não-humanos. 

Regan defende que os animais são sujeitos de uma vida assim como os seres 

humanos o são por possuírem linguagem, comportamento, corpos, sistemas e origens 
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comuns. Essas causas enquanto algo em comum entre os homens e os animais 

sustentam a ideia de que eles são sujeitos de uma vida e por isso merecem igual 

consideração quando se defendem direitos para ambas as espécies. 

2.5 – QUAIS SÃO OS ANIMAIS QUE TÊM DIREITOS? 

Contudo quem seriam os animais não-humanos sujeitos de uma vida? Seriam apenas os 

mamíferos, que tal quais os seres humanos desenvolveram muitas características em 

comum? Qual seria o limite imposto para saber quem pode ser considerado sujeito de 

uma vida ou não? O autor se preocupa em deixar claro que o que se defende com 

relação aos mamíferos serem sujeitos de uma vida também se propõe para os outros 

animais. 

E em se falando em comportamentos comuns, estruturas anatômicas, sistemas 

neurológicos, como também nossa origem comum, podemos pensar que os pássaros 

também são sujeitos de uma vida. Assim como os o peixes, os pássaros também 

desenvolvem habilidades cognitivas, como por exemplo, eles aprendem com a 

experiência, conseguem ensinar uns aos outros, podem pensar de forma lógica, entre 

outros comportamentos análogos ao nosso. Desse modo: 

“Uma vez que pássaros são como nós, nos aspectos moralmente relevantes (nós e eles somos 

sujeitos-de-uma-vida), e uma vez que nossa igualdade humana, enquanto sujeitos-de-uma-vida, 

esclarece porque temos os direitos iguais que temos, conclui-se que os pássaros também têm 

esses direitos.” 
66

 

No caso dos peixes, por exemplo, não são nem considerados carne por uma 

grande parcela de pessoas. O que se vê é a defesa de que os peixes possuem um sistema 

nervoso central primitivo demais para que possam sentir dor. Ora, já sabemos que 

existem muitas controvérsias com relação à exclusão de sensações aos peixes. Já 

sabemos que os peixes têm consciência e podem sofrer dor.
67

 Por isso os pesquisadores 

advertem que os peixes devem ser tratados do mesmo modo que os mamíferos e aves. 

Mas Regan diz que o peixe assim como os humanos tem fisiologia, anatomia, cérebro e 

medula espinhais complexos, além de que, o autor cita a conclusão de veterinários que 

defendem que os peixes sentem dor, dizem isso baseado em sua experiência clínica e 

através de pesquisas científicas. Desse modo, os peixes merecem o mesmo 
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reconhecimento que os outros animais, como os mamíferos, por exemplo, vejamos o 

que dizem alguns estudos sobre o comportamento animal: 

“Outros especialistas mostraram que peixes que vivem em grupos estáveis (famílias) se 

reconhecem uns aos outros, pela visão ou pelo som. Eles podem se lembrar de como membros 

da mesma espécie se comportaram no passado e alterar o próprio comportamento de acordo 

com o deles. A memória dos peixes se estende a traços do ambiente, incluindo o 

reconhecimento de territórios ou dos limites da área onde eles vivem. Em outras palavras, os 

peixes sabem onde estão e para onde estão indo. Os peixes mais velhos ensinam aos mais 

novos o que comer e o que evitar, e peixes de qualquer idade podem aprender onde encontrar 

comida observando o comportamento de outros peixes. Além do mais, os peixes demonstraram 

o que os etólogos cognitivistas chamam de raciocínio associativo, ou a capacidade de aplicar o 

que se aprendeu no passado a novas situações no futuro. Existe alguém ali, por trás daqueles 

olhos que nunca piscam? Alguém com direitos?”
68

 

Desse modo percebemos que além do comportamento comum, estrutura 

anatômica comum, origens comuns, o fato dos animais (não apenas os mamíferos) 

sentirem dor, sustenta o argumento de que possuímos um sistema neurológico comum. 

Por isso devemos acreditar que esses animais estão no mundo assim como os seres 

humanos e são conscientes do mundo e do que lhes acontece. Neste sentido, eles assim 

como nós são sujeitos de uma vida e por isso merecem terem seus direitos preservados. 

Lembrando que os direitos aos quais Regan reivindica ao determinar os sujeitos de uma 

vida são: direitos à vida, liberdade e integridade. Neste sentido todos temos os mesmos 

direitos, e o que devemos fazer, e aí ele faz alusão ao nome do livro, é esvaziar as 

jaulas e não aumenta-las.  

“Tudo isso emerge como algo que precisa parar, e não ficar mais humanitário. (...) A tarefa que 

os defensores dos direitos dos animais têm diante de si é assombrosa: temos de esvaziar as 

jaulas, não deixá-las maiores.”
69

 

Regan, diz que o reconhecimento dos direitos dos animais está em assegurar que 

o que lhes acontecer com relação a sua exploração como      para a diversão, trabalho ou 

para o consumo não deve ser considerada uma atitude moral. Apenas assim, lhes 

reconheceremos como sujeito passiveis de direitos.  

                                            
68

 Ibid. p.74. 
69

 Ibid. p.74. 



 

54 

 

2.6 – STATUS MORAL E O VALOR INERENTE  

Regan argumenta que o conceito de pessoa não consegue dar conta de justificar o 

porquê os seres humanos possuem direitos, uma vez que nem todos seres humanos se 

enquadram nessa definição e mesmo assim são considerados como seres dignos de 

direitos. Levando isso em consideração Regan criou o conceito “sujeitos de uma vida” 

como definimos anteriormente, isso quer dizer que devemos entender que esse conceito 

está associado a outro conceito que é o de valor inerente. Entende-se por valor inerente 

o fato de cada ser estar bem de acordo com o seu modo de vida particular, isso vale 

tanto para a natureza humana, animal ou ambiental. Desse modo, tudo o que pertencer à 

comunidade moral (e é bom lembrar que para Regan não são apenas os seres vivos) 

possui um valor inerente, ou seja, tudo que tiver valor inerente deve completar a 

comunidade moral, deve ser respeitado e consequentemente deve ser digno de ser 

protegido. 

O entendimento de Regan é parecido com o de Kant no que se refere ao valor 

intrínseco dos indivíduos, porém, numa proporção mais ampla, ou seja, Kant atribui 

valor intrinseco apenas aos indivíduos humanos, racionais e autônomos, ainda que essa 

defesa deixe de fora parte dos indivíduos que ele considera que devam ser estimados 

como sujeitos merecedores desse valor, como algumas crianças e deficientes, por 

exemplo. Já para Regan, todos os indivíduos humanos e alguns animais possuem valor 

inerente
70

 e por isso merecem serem tratados com respeito. A construção da ética 

reganiana é baseada no valor inerente, que está ligado diretamente à definição de 

sujeitos de uma vida, como ele define: 

“Ser sujeito-de-uma-vida, sentido no qual uso essa expressão, envolve mais do que 

simplesmente ser vivo e mais do que simplesmente ser consciente. Ser sujeito-de-uma-vida é 

ser um indivíduo cuja vida é caracterizada por aqueles elementos (...) crenças e desejos; 

percepção, memória, e um sentido de futuro, incluindo seu próprio futuro; uma vida emocional 

que inclui sensações de prazer e de dor; interesses preferenciais e de bem-estar; capacidade de 

iniciar ações na persecução de seus desejos e fins; uma identidade psico-física ao longo do 

tempo; e um bem-estar individual, no sentido de que sua experiência de vida é boa, ou má, para 

si mesmo, logicamente independente de sua utilidade para outros e logicamente independente 

de ser objeto de interesse para qualquer outro. Aqueles que satisfazem o critério de sujeitos-de-

uma-vida têm uma espécie de valor distinto − valor inerente − e não podem ser vistos ou 

tratado como meros receptáculos.”
71
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Regan acredita que o conceito de coisa que é concedido ao animal deva ser 

extinto e em seu lugar deve ser colocado outro conceito mais adequado, enquanto 

sujeitos de sua-vida e de membros da comunidade moral, mesmo que na posição de 

paciente e não somente na condição de agentes morais: 

“... [É] razoável ver o bem-estar próprio dos animais, como algo que não depende logicamente 

do uso que humanos podem fazer deles para seus próprios fins. Além do mais, ainda que se 

aceite como verdadeiro que os animais não possuem o tipo de autonomia requerida para 

empreender ações morais, é falso que sejam destituídos de autonomia em qualquer outro 

sentido. Na verdade, animais não apenas têm preferências, também podem agir por si próprios, 

no sentido de satisfazer tais preferências. Vê-los, como Kant o faz, como coisas – uma espécie 

de suprimentos −, e seu valor, do mesmo modo que o das coisas, sempre relativo aos desejos e 

propósitos humanos, é uma distorção radical do que os animais são.”
72

 

Regan denomina de sujeitos de uma vida aqueles que possuem consciência, tem 

identidade psicológica unificada e uma experiência de bem estar que pode lhes correr 

melhor ou pior: são seres que têm valor para além da sua utilidade para os outros e por 

isso merecem respeito. Ele  afirma que existem animais conscientes do mundo e do que 

lhes acontece, independentemente da nossa preocupação com eles.  

E para sustentar sua defesa do valor inerente com relação aos animais, Regan 

chama mais uma vez o argumento dos casos marginas. De acordo com esse argumento, 

o status moral é defendido desde que o individuo tenha uma determinada qualidade ou 

capacidade, a exemplo, a racionalidade. E uma vez que os indivíduos que não possuem 

tal capacidade continuam tendo status moral, (no caso dos seres humanos) logo, o que 

determina o status moral não pode ser uma simples posse de uma dita qualidade. Como 

é o caso dos seres humanos com algum tipo de deficiência mental, ou de bebes recém 

nascidos ou pessoas senis que mesmo não sendo consideradas totalmente racionais 

possuem status moral. Análogo a isso podemos pensar no caso de alguns animais, que 

se enquadram nessa perspectiva. 

O argumento dos casos marginais
73

 traz um questionamento importante para a 

defesa dos direitos dos animais, afinal, faz notar que os animais não têm direitos porque 

não são membros da nossa espécie, pois de acordo com esse argumento aprendemos que 

existem outros seres humanos que incapazes de exercer a racionalidade, todavia 

continuam sendo integrantes da nossa espécie. Neste caso parece não haver sentido 

traçar a linha moral em torno da espécie. Regan acrescenta; 

                                            
72

FELIPE, op.cit. , p. 5. 
73

BRUCE e BARBONE, op.cit., p.69. 



 

56 

 

“(...) direitos morais nunca podem ser negados, justificadamente, por razões arbitrárias, 

preconceituosas ou moralmente irrelevantes. Raça é uma dessas razões. Sexo é outra. 

Resumindo, diferenças biológicas são razões desse tipo. Como, então, poderemos acreditar que 

ser membro de uma espécie marque um limite defensável entre os animais que têm e os que 

não têm direitos? Logicamente, isso não faz sentido. Moralmente, isso indica um preconceito 

do mesmo tipo que o racismo e o sexismo, o preconceito conhecido como especismo.” 
74

  

Entretanto, ainda que saibamos que Regan defende o valor inerente de cada ser, 

no que se refere aos direitos - e nesse caso não estamos falando em direitos legais e sim 

direitos morais - estes valem apenas para se pensar em direitos dos animais. Indagado 

sobre o porquê que não se reivindicam direitos às plantas, assim como aos animais, ele 

explica que as plantas merecem sim respeito, assim como todo planeta, porém elas não 

devem ser usadas como desafio para se pensar nos direitos dos animais. Isso se deve ao 

que já foi exposto anteriormente, quando se usou a definição de quem seriam os sujeitos 

de uma vida. Para relembrar, definem-se como sujeitos de uma vida aqueles indivíduos 

que possuem crenças e desejos, percepção de futuro, vida emocional com sensações de 

prazer ou dor, preferencias, interesses entre outras características já elucidadas 

anteriormente. E quanto às plantas, até o momento sabemos que elas não se encaixam 

nessas considerações. 

2.7 – A CONTRIBUIÇÃO DE JAMES RACHELS À TESE DE REGAN 

James Rachels subscreve o que Regan defende, mas, segundo Rachels, o ideal seria que 

falássemos em “individualismo moral”, pois diferentemente do que define a moralidade 

corrente, que diz que devemos tratar bem os indivíduos não pelas suas particularidades e 

sim baseado nas peculiaridades de outros indivíduos, o individualismo moral, 

recomenda que tratemos bem todos os indivíduos em sua individualidade.
75

 Rachels 

critica também a moralidade corrente, por ela dar supremacia ao ser humano em relação 

aos outros animais, ou seja, de acordo com essa ideia existe algo moralmente especial 

nos seres humanos que os diferem dos outros animais na forma como eles devem ser 

tratados. Contudo se pensarmos na teoria da evolução de Darwin, veremos que os seres 

humanos possuem uma herança e características em comum com outros animais. O que 
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determina que a vida se relaciona, à exemplo do que ele diz, que somos primos dos 

macacos.
76

 

Desse modo, o questionamento moral que deve ser feito é se o fato de sermos 

humanos nós dá o privilégio de sermos tratados de forma diferente daquela que tratamos 

os membros de outra espécie? E mais uma vez Rachels recorre a Darwin e diz que a 

única realidade é o individuo e que todas as tentativas de agrupamento são casuais. 

Nesse caso ele recorre à sua ideia de individualismo moral. Que diz que devemos tratar 

os outros organismos levando em consideração as suas semelhanças e diferenças e não a 

questão que determina a que espécie cada organismo pertence. 
77

 

Rachels diz que a mera diferença entre as espécies não deve ser fator 

discriminatório de como os seres devem ser tratados. E é com relação a essa diferença 

que as ideias de Rachels e Regan se cruzam. Rachels se refere a dois conceitos, o de 

estar vivo e ter uma vida. Quanto ao primeiro conceito, é uma noção biológica, tem 

ligação com um organismo e sua função biológica, opondo-se ao estar morto ou que 

nunca viveu (como exemplo, uma pedra). Quanto ao segundo, temos a ideia do sentido 

biográfico, isso quer dizer que, a vida no sentido biográfico está relacionada com a 

história, características, ações, interesses e relações. Nesse sentido a vida tem valor para 

nós, ou como diz Regan, o valor da vida é o valor que ela tem para aquele que é o 

sujeito de uma vida.  

Assim como os seres humanos, alguns animais são seres biográficos de acordo 

com a classificação de Rachels e também de Regan, como por exemplo, outros 

mamíferos, mesmo que suas vidas não sejam tão complexas quanto a dos seres 

humanos. A vida tanto dos seres humanos como as dos animais tem a mesma 

importância. Pois perder a vida é nocivo para quem tem a vida. Neste sentido, a vida 

deve ser estendida para os sujeitos das vidas biográficas, humanos e não humanos. E, 

além disso, é possível tirar daí que quanto mais complexa as vidas são, maior será a 

resistência em tirá-la. 

Neste sentido, é preciso lembrar que Regan, ao tratar sobre direitos, está se 

referindo aos direitos mais básicos que são o direito à vida e de ser tratado com 

dignidade. O autor defende direitos para todos os seres, sejam eles seres humanos ou 

não humanos, desde que todos eles se encaixem nas características que os determinam 

como sendo sujeitos de uma vida.  
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Diante do que foi exposto até aqui com relação aos direitos dos animais, 

percebemos que nenhuma tentativa que teve como objetivo desqualificar esses direitos 

deu certo. Todas elas se apresentaram fracassadas por diferentes razões. 

“Nenhum fato isolado ou argumento único é conclusivo. O que nós temos de fazer é pesar os 

fatos relevantes e considerar com equidade os argumentos concorrentes. Quando fazemos isso 

com relação aos direitos animais, creio que o efeito cumulativo sustente uma única e 

esmagadora conclusão: bilhões e bilhões de animais, incluindo mamíferos, pássaros (no 

mínimo) têm direitos.”
78

 

 Para Regan, devemos acreditar nos direitos dos animais porque não podemos 

nos ater a fatos à parte ou a apenas um único argumento. Devemos ponderar os 

argumentos adversários. 

2.8 – O VALOR INERENTE CONTRARIA A TESE UTILITARISTA. 

Regan sustenta que teorias que levem em conta apenas a dor e o sofrimento desses 

animais quando o assunto é se pensar em direitos dos animais não dão conta de corrigir 

o que ele acha ser o maior erro no tratamento dado aos animais, que é não levar em 

consideração o valor inerente de cada ser.  Para ele, o que deve ser levado em 

consideração ao se tratar sobre os assuntos dos direitos é o valor inerente dos sujeitos de 

uma vida. 

Visto que o critério ser sujeito de uma vida é o que está em conformidade para 

os animais humanos e não-humanos, não há como justificar que os animais não tenham 

valor inerente ou que o tenha em um grau menor (Darwin).
79

 E se todos os sujeitos de 

uma vida possuem valor inerente igualmente, todos devem ser tratados da mesma 

maneira. Neste sentido deve haver atribuição de direitos morais básicos para os animais 

também. 

É o valor inerente que coíbe o uso de alguém como meio, ele dá a garantia de 

que o outro não será usado para proveito próprio ou de outros. Tal  defesa do valor 

inerente contraria a teoria utilitarista (que negligencia o valor moral pleno de cada 

individuo), quando diz que os sujeitos de uma vida devem ser tratados como um fim em 

si mesmo e não como meio. Já a visão utilitarista, quando o assunto é a utilização de 

animais em pesquisas, por exemplo, apela a um cálculo do beneficio que tal 
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procedimento trará e se for maior do que o prejuízo, (mesmo que o prejuízo seja a morte 

de alguns animais), ainda assim valerá a pena. Mas Regan repudia esse ponto de vista 

utilitarista, principalmente em decorrência da sua aplicação aos seres humanos, pois de 

acordo com esse ponto de vista alguns seres humanos poderiam sofrer danos em prol de 

outros, sem levar em consideração a proporção deste beneficio. 

Do mesmo modo, em se pensando com relação à defesa do argumento dos casos 

marginais, a preocupação de Regan é que alguns seres humanos por não possuírem as 

características que o definem como merecedores de um status moral, como a capacidade 

de raciocínio e da linguagem, por exemplo, não devam ser tratados com um fim em si 

mesmo e consequentemente serão tratados como meio para se alcançar algum outro 

objetivo. Neste sentido, vincular o status moral a uma determinada capacidade que seja 

peculiar aos seres humanos, adultos, normais é questionável. Pois nem todos os seres 

humanos são seres humanos adultos e normais, existem aqueles seres humanos, que 

estão dentro da definição de seres humanos marginais, pois não possuem aquelas 

capacidades que os definiriam como seres humanos normais. E dentro dessa 

perspectiva, aqueles que admitem que status moral dependa de uma determinada 

característica devem ter pelo menos duas alternativas:  

1 - admitir que os seres humanos marginais sejam desprovidos de status moral, 

pois lhes falta certa capacidade.  

2 – reconhecer que o status moral depende de qualquer outra coisa que não 

apenas a capacidade de raciocinar por exemplo. 

Logo, se existe alguma outra coisa que salvaguarde o status moral dos seres 

humanos marginais, que não somente essas capacidades de raciocinar ou falar, por 

exemplo, então é provável que outros animais não-humanos também devam possuir 

status moral. É assim que se dá o argumento dos casos marginais. 

E podemos dizer ainda que o argumento dos casos marginais foi um agente 

importante para a defesa de Regan no que se refere aos direitos dos homens e dos 

animais. Neste sentido podemos perceber que conforme Regan havia admitido 

anteriormente, as questões dos direitos dos homens e dos animais estão imbricadas, ou 

seja, não parece muito coerente que apenas os seres humanos tenham direitos morais, 

pois dentro da perspectiva dos direitos humanos nem todos poderiam ser considerados 

como sujeitos de direitos, pois não teriam as particularidades necessárias para lhes 

admitirem direitos. Por outro lado, outros animais teriam direitos. Entretanto, é 

importante salientar que o que Regan propõe é a igualdade no tratamento entre ambos e 
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não uma igualdade entre os seres, mesmo que tenhamos muito em comum com alguns 

animais. O fato de sermos definidos por Regan como sujeitos de uma vida, sujeitos que 

têm direitos a vida, integridade e liberdade nos garante a prerrogativa de sermos tratados 

com dignidade e respeito. E Regan chama atenção para algo que complementa essa 

ideia, ou melhor, algo que sem ele essa ideia não seria completa, que é o fato de 

possuirmos valor inerente, pois é a partir do reconhecimento desse valor que os seres 

consolidam sua dignidade e passam a serem merecedores de respeito. 

Este capítulo serviu para que tivéssemos um entendimento de como se deu e 

como se justificou os direitos dados aos animais a partir da visão de Tom Regan. O 

autor mostrou preocupação com os indivíduos pacientes da ação e o seu lugar como 

sujeitos morais. Assinalando que estes são sujeitos de uma vida tanto quanto os agentes 

da ação aos quais são destinados direitos. Isso se deve ao fato deles possuírem valor 

inerente.  

No próximo capitulo veremos que o raciocínio de Regan no que se refere aos 

sujeitos de uma vida se assemelha ao conceito de sujeitos com interesses desenvolvido 

por Christine Korsgaard (2012) Ainda será possível entender como a teoria da moral 

kantiana pode ser uma teoria adequada para se tratar sobre a defesa de direitos morais 

aos animais. Para isso, ela apontará para alguns problemas de estruturação na teoria de 

Kant que possibilitarão esse entendimento.  
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CAPÍTULO 3 – A TEORIA DA MORAL KANTIANA E A INSPIRAÇÃO PARA SE PENSAR O STATUS 

DOS ANIMAIS.  

 

O capítulo anterior tratou de dar uma breve exposição dos direitos legais reconhecidos aos 

animais, bem como a defesa de que aos animais também devem ser concedidos direitos 

morais. No entanto, levando em consideração o primeiro capitulo deste trabalho, que deu 

conta de explicar o conceito de dignidade desenvolvido por Kant, vimos que tal conceito só 

deve ser empregado aos seres humanos racionais, uma vez que estes são seres capazes de agir 

de acordo com a lei moral e por isso devem ser considerados como um fim em si mesmo, ou 

seja, algo que não possui um valor de troca, mas sim uma dignidade. E são esses conceitos de 

dignidade e valor em si que iremos tratar neste capitulo a seguir. Acreditamos que tais 

conceitos devam ser empregados não apenas aos seres racionais, mas também a outros seres, 

como os animais de estimação, por exemplo. Defendemos tal postura porque temos 

convicção de que o emprego de tais conceitos colaboram com a legitimação dos direitos 

morais dos homens, assim como os direitos dos animais. Para isso contaremos com a 

argumentação de Christine Korsgaard (2012). Ela defenderá que os animais devem ter seus 

direitos respeitados por serem dignos, ou seja, considerados como fins em si mesmos. 

Christine defende que isso é possível a partir da própria teoria kantiana. Veremos finalmente 

que existem lacunas na teoria de Kant que deixam espaço para que possamos introduzir tal 

possibilidade e que tal evento corrobora com a defesa de Regan no que ele define como 

sujeitos de uma vida, ou seja, sujeitos capazes de sentir, ou seja, sujeitos aos quais a vida 

pode ser boa ou ruim.  

A preocupação com a preservação do meio ambiente e consequentemente com o bem 

estar dos animais é bem comum nos dias de hoje. Observamos com frequência inúmeras 

campanhas de conscientização sobre os cuidados que devemos ter com eles, bem como sobre 

a sua importância para o ecossistema como um todo. No entanto, constatamos que os 

animais, pelo menos alguns deles, já vêm tendo um tratamento diferenciado há séculos. Não é 

novidade o fato de eles serem considerados membros da família por muitas pessoas. Isso 

revela que, para além dos seres humanos, talvez outros seres estejam sendo vistos como 

dotados de certa dignidade, no sentido dado por Kant a esta palavra. 

A despeito do que o próprio Kant discorre sobre o assunto, pensamos poder usar a 

teoria moral kantiana, com alguns ajustes, para explicar este fenômeno. É necessário, por 
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exemplo, que se desconsiderem as peculiaridades de quem ocupa o lugar de objeto da ação – 

para Kant, vale lembrar, a boa ação pressupõe um ser racional como agente, e um ser também 

racional como o paciente, ou objeto. As justificativas que se pode dar para isso podem ser 

sintetizadas em duas principais: em primeiro lugar, a restrição das ações boas às relações 

entre humanos faz com que aquelas ações praticadas em nome da preservação do ambiente, 

ou as dirigidas a animais de estimação, apenas encontrem justificativa moral de modo 

indireto: o ambiente e os animais de estimação devem ser respeitados porque importam para 

algum (ou todos) os seres humanos. Em segundo lugar, a teoria kantiana representa uma das 

mais sofisticadas teorias éticas de todos os tempos, e admitir que ela é incapaz de dar conta 

de ações dirigidas a animais de estimação ou ao ambiente em que vivemos considerados 

como fins em si seria um modo de desconsiderar suas potencialidades, por um lado, e 

restringi-la a uma época específica (diminuindo ainda mais sua importância). 

Nossa intenção é propor, inspirados na teoria Kantiana, mas pensando para além do 

seu sistema, que os animais (em especial os de estimação) sejam considerados como 

possíveis objetos de ações boas, no sentido kantiano, bem como discutir os pontos que 

deveriam ser revistos dentro da teoria moral kantiana, que possibilitariam a inclusão destes 

seres no domínio das ações morais, como sujeitos dignos de consideração moral. 

3.1 – POR QUE NOS IMPORTAMOS COM OS ANIMAIS? 

As respostas à pergunta acima podem ser as mais variadas: há aqueles que se importam 

porque gostam do sabor de sua carne, mas também existem pessoas que têm consideração por 

eles no sentido de respeitá-los, de compreenderem como é estar no lugar deles. As respostas 

deste último tipo são as que nos interessam aqui. Pretendemos investigar em que medida 

acontece uma identificação de nossa parte para com eles, mesmo que a eles falte a 

racionalidade, que de acordo com Kant é o elo que identifica seres humanos diferentes e 

possibilita assim a ação moral. 

O tipo de resposta que nos interessa inclui os casos de pessoas que diriam que nos 

importamos com o que acontece aos animais porque eles sofrem tanto quanto o ser humano, 

ou dos que diriam que se importam com os animais porque têm compaixão por eles
80

. A 

crítica de Schopenhauer (1994) à fundamentação da moral em Kant se dá nestas linhas: a 

mera racionalidade pode até ser um indicativo de dignidade, mas não cobre todos os casos em 
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que esta noção está em jogo quando se trata de ações. Percebemos que desenvolvemos 

compaixão por outros seres, não apenas por aqueles de nossa espécie (aliás, não são todos os 

de nossa espécie que despertam nossa compaixão). Podemos pensar a compaixão associada à 

importância que damos ao outro, como também ao fato de nos colocarmos em seu lugar. 

Contudo o outro ao qual tenho compaixão nem sempre é um ser humano, desenvolvemos 

compaixão por um animal de estimação, por exemplo. Assim, podemos dizer que o 

sentimento de compaixão pode se dar em virtude de um fator particular, único. Quando sinto 

compaixão por alguém, sinto por este alguém e não por toda a espécie ou família, por 

exemplo. E me preocupo com o outro, seja ele um ser humano ou não, porque me preocupo 

com ele em si. Faço dele um ser único, insubstituível, ao mesmo tempo em que consigo me 

colocar em seu lugar. 

Ora, nestes casos parece estar descartada a importância meramente relativa dos 

animais em questão, ou seja, sua importância enquanto propriedades ou qualquer coisa 

relativa aos interesses de algum ser humano. Parece ser o caso de se considerar que, para 

além da racionalidade, existem outros elos, talvez mais ligados à faculdade da sensibilidade 

do que à do entendimento, que fazem com que nos identifiquemos com outros seres e nos 

preocupemos com tratá-los bem. 

Hoje em dia, sabemos que, se levarmos em conta a Teoria da Evolução de Darwin 

(coisa que não estava à disposição de Kant), não há razões para se supor que as disposições 

presentes nos seres humanos não estejam também presentes, embora eventualmente em 

menor grau, nos animais mais próximos ao homem na cadeia evolutiva. Por um lado, 

devemos considerar que alguns animais apresentam traços de racionalidade; por outro lado, 

que a racionalidade não é uma característica igualmente distribuída para toda a espécie 

humana. Há uma zona cinzenta na qual se encontram, dentre outros, os casos de animais 

dotados do que poderíamos considerar como um certo grau de racionalidade (como os 

golfinhos), bem como os casos de seres humanos com alguma forma de limitação com 

relação ao uso de suas faculdades (os assim chamados casos marginais) – o que, certamente 

também para Kant, não os exclui do domínio das ações morais. 

Todavia não podemos deixar de fora a preocupação com os animais no que se refere 

ao equilíbrio do ecossistema. Hoje temos mais consciência de que não somos autossuficientes 

no que diz respeito à conservação do planeta. E que a nossa posição enquanto ser vivo no 

planeta não é mais relevante que a posição de outros animais não-humanos. Nesse sentido 

passamos a dar maior importância a preservação das espécies. Isso é fácil de ser comprovado 

por meio de campanhas de conscientização sobre a importância dos animais para a 
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conservação do ecossistema.  Não obstante, a preocupação com a conservação das espécies 

sustenta novos discursos no que se refere aos cuidados que devemos ter com os animais, 

como é caso do debate que se abre em relação a prática de alguns esportes (como a caça 

esportiva) por exemplo. Por algum tempo ela tinha a função de recreação apenas, agora se 

ouve falar na caça como auxiliar no controle de população, mas parece que atualmente esse 

debate também ganha outros ares. Percebe-se que hoje existe uma preocupação com os 

animais em si, bem como um temor pela qualidade de vida e a sobrevivência dos 

descendentes daqueles que são sacrificados. 

 Outro dado importante bem difundido nessa discussão do estatuto dos animais está na 

descoberta de que os animais têm sentimentos, isto é, são capazes de sofrer ou sentir prazer.
81

 

Logo, eles têm senciência, essa constatação tem correspondência direta com temas muito 

discutidos atualmente, como é o caso do uso de animais como objeto de experiência 

científica. Mesmo que os argumentos sustentados a favor do uso de animais como 

importantes para a nossa sobrevivência tenham uma grande relevância, se questiona até que 

ponto podemos sacrificar a vida do outro em prol da nossa. Essa discussão passou a promover 

a descoberta de novas possibilidades no que se refere ao uso de animais como objetos de 

experimentos. Assim o uso de meios alternativos (como tecidos ou células) substitui em 

muitos casos o uso de animais. Naturalmente há um interesse na redução de gastos por parte 

dos laboratórios que usam animais com esse propósito, mas certamente a discussão ética que 

tem por traz dessa questão alimenta fortemente esse debate.   

Por fim, podemos perceber através dessas discussões, que existem motivos suficientes 

para levar o debate sobre os animais e suas nuances adiante. Até porque se observarmos tudo 

que foi exposto até aqui com relação aos animais e a mudança de atitudes para com eles, 

constataremos que nossa preocupação passa de uma esfera macro para a micro (a 

preocupação com a espécie, por exemplo, até a preocupação com animal em si). 

3.2 – TODOS OS ANIMAIS SÃO IMPORTANTES PARA NÓS? 

Mesmo levando-se em conta o que foi dito na seção anterior, se poderia criticar a atribuição 

de dignidade aos animais enquanto tais com base no fato de que nossa preocupação pode não 

ser desinteressada: temos interesse na sobrevivência das espécies porque nossa existência 

pode estar vinculada à existência delas, numa determinada relação de equilíbrio ecológico. 
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Em certo sentido, a crítica é pertinente. Agimos de modo a preservar a vida selvagem, por 

exemplo, porque somos influenciados a fazer isso, mas não podemos dizer que atribuímos 

dignidade a cada um dos animais que eventualmente estamos ajudando a preservar. 

A situação é mais difícil de criticar quando se trata daqueles animais (considerados 

individualmente) com os quais temos convívio próximo. Mais ainda quando se trata de 

animais de estimação. Nestes casos, é óbvio que o valor atribuído ao animal não é um valor 

de troca, ou um valor de utilidade, mas certamente um valor em si: devemos levar em conta 

que existem casos em que uma pessoa pode dar sua própria vida para salvar a de um 

determinado animal. Como compreender estes casos de maneira isenta, sem considerar este 

um caso atípico, ou improvável? Em outras palavras, como falar de dignidade sem que esteja 

em jogo, necessariamente, uma pessoa humana como objeto da ação? 

Neste trabalho vamos nos limitar a pensar sobre aqueles animais aos quais temos um 

convívio mais próximo, que são os animais de estimação. O fato de convivermos tão 

intimamente com esses animais pode explicar o porquê hoje muitos deles passaram a ser 

considerados como membros das famílias (humanas) nas quais estão inseridos.  A história 

nos conta que a nossa relação com os animais é um caso antigo
82

. Os animais já eram 

considerados de uma forma muito peculiar, em tempos anteriores e mesmo que houvessem 

contrariedades por parte de dogmas da  religião ou por aspectos relacionados com a 

racionalidade moderna, que sugeriam um tratamento distinto entre ambos,  na prática o que se 

via era que essa distinção não aparecia, ou seja, era praticamente imperceptível. E mesmo que 

num primeiro momento eles tivessem sido considerados por sua utilidade para o homem, via-

se em alguns casos que havia outras razões que ultrapassavam os limites da utilidade. O cão é 

um exemplo. Os cães foram admirados por serem animais que desempenhavam determinada 

função, como puxador de carroças, trenós e até mesmo arado. No entanto, é importante 

salientar que esses animais “trabalhadores” não suscitavam maiores sentimentos dos seus 

donos, pois quando não tinham mais utilidade eram descartados. A condição utilitária do 

animal trabalhador não era um fator relevante para que ele fosse considerado um animal 

digno de carinho e afeto do seu dono. No caso dos cães, os animais que mereciam um 

tratamento melhor eram os ditos cães de companhia ou aqueles utilizados pra lazer, como os 

cães de caça, por exemplo. 

Pelo que foi exposto acima, pode-se notar que a estima (que dá nome a estes animais 

pelos quais temos consideração especial) não é algo relacionado exclusivamente a uma 
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espécie em particular, mas sim a determinados indivíduos. Assim sendo, a dignidade não 

surge dedutivamente, mas sim de maneira pontual e vivenciada. Não é a mera identificação 

de um indivíduo como pertencente a uma determinada espécie, a qual seja considerada dotada 

de dignidade, que faz com que este indivíduo seja considerado digno. Em certo sentido, 

podemos dizer que o referido indivíduo deve fazer por merecer a dignidade que lhe 

atribuiremos (não de maneira a priori, antes de qualquer contato com ele, mas apenas depois 

de uma determinada experiência que o envolva). É certo que se pode pensar que, para Kant, 

que leva em conta apenas alguns casos
83

 envolvendo o grupo dos seres humanos, a dignidade 

deve ser atribuída a priori a certos indivíduos, pelo simples fato de eles serem racionais, por 

definição. Porém, um olhar mais cuidadoso revela que, para que identifiquemos a dignidade 

de outra pessoa, devemos reconhecer nela a racionalidade, que possui valor intrínseco. Ora, 

isso não seria possível de maneira a priori, dedutiva, uma vez que só teremos esta 

identificação após termos contato com esta outra pessoa – ou seja, a posteriori. 

Deixemos por ora esta discussão, e consideremos a seguir o caso daqueles que, 

mesmo não sendo humanos, parecem despertar esta atribuição de dignidade por parte das 

pessoas que com eles convivem. 

3.3 – OS ANIMAIS DE NOSSA ESTIMA 

A relação de proximidade dos homens com os animais propiciou algumas condições para que 

os animais passassem a ser reconhecidos com animais de estimação. Do ponto de vista da 

cultura europeia, mais propriamente a cultura inglesa, para que um animal fosse considerado 

bicho de estimação, deveriam ser levadas em consideração algumas características em 

particular, que os distinguiriam dos demais: 1) os animais de estimação seriam aqueles que 

tivessem permissão para entrar dentro de casa; 2) os animais de estimação recebiam um nome 

pessoal e individualizado – era comum que cães, cavalos e outros animais domésticos 

recebessem nomes próprios, mas tais nomes eram geralmente distintos dos nomes dos 

humanos, porém quanto mais próximo o animal estivesse do seu dono, maior a possibilidade 
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de receber um nome “humano”; 3) por fim, para que fosse considerado de estimação, o 

animal jamais poderia servir de alimentação
84

.   

Foi através da observação do comportamento dos seus animais de estimação que os 

homens passaram a enxergar os bichos como seres dotados não apenas de sensibilidade, 

como também de inteligência e caráter. Pode-se dizer que a partir daí começava-se a perceber 

atitudes humanas no comportamento dos animais, o que contribuía para que se levantasse um 

questionamento sobre a legalidade de um tratamento abusivo para com eles
85

. 

Vimos que os animais de estimação vêm sendo considerados como importantes no 

convívio familiar há muito tempo. Porém, mesmo que em tempos passados eles tenham 

conseguido adentrar os lares familiares, eles nunca haviam conquistado um espaço no seio 

familiar tão significativo como nos dias de hoje. Os animais de estimação conquistaram um 

status de membros da família, e, nas famílias de que fazem parte, são tratados como seres 

dotados de valor intrínseco. Uma pesquisa datada do ano de 2013 feita pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
86

 aponta que os lares brasileiros têm mais 

cachorros do que crianças. De acordo com essa pesquisa em 44,3% dos lares brasileiros há 

pelo menos um cachorro, somando um total de 52,2 milhões de cachorros contra 44,9 

milhões de crianças com idade até 14 anos no país. É este fenômeno que nos interessa avaliar 

desde um ponto de vista ético. Poderíamos pensar que se trata de algo pontual, isolado, ou de 

um desvio de comportamento. Todavia, tal fenômeno encontra-se demasiado difundido para 

que o consideremos desta maneira. Além disso, preferimos, em vez de ignorar os fatos para 

preservar as teorias, tentar entender as teorias sob outros pontos de vista que a dinâmica dos 

fatos pode sugerir. 

Em certo sentido, esta evolução do comportamento humano revela uma mudança de 

valores, e convida a uma reflexão sobre o que entendemos como pertencente à esfera das 

ações morais. Ainda vale lembrar que esse sentido dado a certos animais como sendo de 

nossa estima não é algo novo. Em Kant não vamos encontrar uma defesa direta com relação 

aos animais, ele não atribui status moral aos animais, porém percebemos em suas escritas que 

ele aconselha que aos animais devêssemos tratá-los sem crueldade, pois ao deixar de sentir 

compaixão por eles poderíamos deixar de ter esse sentimento pelos homens.  

“Com relação à parte viva, embora irracional das criaturas o tratamento dos animais de forma 

violenta e ao mesmo tempo cruel é ainda mais profundamente contrária ao dever do homem para 
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consigo mesmo, porque com isso perde-se no homem a compaixão por seu sofrimento e assim é 

enfraquecida e gradativamente destruída uma disposição natural muito útil à moralidade na relação 

com os outros homens; embora o homem esteja autorizado a mata-los de forma rápida (sem infligir 

agonia), bem como ao seu trabalho árduo, mas não além das suas forças (ao qual os homens também 

tem que submeter); sendo, em contrapartida, abomináveis os experimentos físicos que exprimem 

tortura em vista da mera especulação, mesmo que sem ele não se pudesse alcançar o fim. A própria 

gratidão por serviços prestados durante um longo tempo por um velho cavalo ou um velho cão (como 

se fossem membros da casa) pertencem indiretamente aos dever do homem, a saber, em relação a 

estes animais, mas considerado diretamente é apenas um dever do homem para consigo mesmo.
87   

Observa-se que Kant admite que o sofrimento seja um sentimento a ser levado e 

consideração ao se pensar em fazer o mau a um animal, porém, o dever que temos para com o 

animal é um dever indireto diz Kant. Havia uma preocupação em Kant na forma de tratar os 

animais, uma vez que, um tratamento cruel contra um animal refletiria na forma como o 

homem trataria os seus iguais. Entretanto é possível perceber na citação acima que palavras 

como compaixão e gratidão são remetidas ao animal. Pode-se sugerir que já havia um 

entendimento e uma preocupação em Kant com a forma de como devemos tratar os animais, 

mesmo que velada em prol de um sistema moral que não deixasse brecha para que o homem 

se isentasse de seu compromisso para com ele mesmo e com os outros de sua espécie 

enquanto um sujeito racional.  

 A época que Kant escreveu suas obras a referida forma de tratar os animais já existia, 

mesmo que não tão difusa na cultura ocidental. Bentham,
88

 já mostrava em seus escritos uma 

posição mais favorável com relação aos animais salientando para a necessidade de se levar 

em consideração de igualdade homens e animais, devido a ambos serem capazes de sofrer. 

Ele diz: 

 “Talvez chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir os direitos que jamais 

poderiam ter-lhe sido negados, a não ser pela mão da tirania. Os franceses já descobriram que o 

escuro da pele não é razão para que um ser humano seja irremediavelmente abandonado aos 

caprichos de um torturador. Ë possível que um dia se reconheça que o número de pernas, a vilosidade 

da pele ou a terminação do osso sacro são razões igualmente insuficientes para abandonar um ser 

senciente ao mesmo destino. O que mais deveria traçar a linha intransponível? A faculdade da razão, 

ou talvez a capacidade da linguagem? Mas um cavalo ou um cão adulto são incomparavelmente mais 

racionais e comunicativos do que um bebê de um dia, de uma seman, ou até mesmo de um mês. 

Supondo, porém, que as coisas não fossem assim, que importância teria tal fato? A questão não é 
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‘Eles são capazes de raciocinar?’, nem ‘São capazes de falar’, mas sim: ‘Eles são capazes de 

sofrer?’”
89 

Assim como Bentham, KeithThomas e Robert Darnton
90

 apresentam dados de quão 

antiga é a nossa relação de estima com os animais. Um exemplo sobre essa defesa pode ser 

encontrada no Brasil mesmo.  Alguns povos indígenas das américas, por exemplo, 

consideravam os homens e animais no mesmo patamar, ou seja, homens e animais todos têm 

a mesma alma, o que muda é só o corpo. Como uma indicação de tal relação de respeito dos 

índios com os animais, a cultura tupi chega a dispor de um nome próprio adicionado a sua 

linguagem para denominar um animal de estimação: xeninbabo, que vem do termo 

xeninbambe, que por sua vez significa “coisa muito querida” 
91

. A sociedade indígena não 

coloca o homem no centro do universo. O entendimento dos índios sobre os animais é de que 

os animais são humanos de outro tipo, mas que podem manter uma relação tão complexa 

como a que mantemos com nossos iguais. Isso serve para que reflitamos que a atribuição de 

dignidade a outros seres que não apenas o ser humano já é vista por outras culturas como 

habitual, e que o caráter universal de uma ação boa não necessita ficar restrito a uma espécie 

em particular, de maneira ad hoc. De acordo com Viveiros de Castro que estudou a cultura 

dos povos ameríndios, para estes povos a condição singular que unifica homens e animais 

passaria a ser a humanidade e não animalidade – para eles, todos são homens.
92

 

Contudo, se valendo da cultura ocidental, somente no século XX, depois de os 

animais de estimação terem se tornado presentes numa grande parcela dos lares, é que a 

questão relativa aos conceitos de racionalidade e de dignidade pode ser colocada de maneira 

mais apropriada. Por um lado, sabemos que nem todo ser humano pode ser considerado 

efetivamente racional no tocante as suas ações, quer por limitações de caráter físico que 

impeçam o uso das faculdades mentais associadas à racionalidade, quer pela tendência 
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natural do ser humano a ter pouca disposição para o uso teórico da razão
93

. Neste caso, como 

o reconhecimento da dignidade de outro ser humano pode se dar nos casos em que não há um 

efetivo exercício da racionalidade por parte daquele? Para não excluir estes casos da esfera 

moral, devemos interpretar que Kant está inferindo dignidade de humanidade. Mas a 

argumentação de Kant inicialmente estabelece que a dignidade dependa do reconhecimento 

da racionalidade, e somente depois vincula, por meio da racionalidade, humanidade e 

dignidade. Caso se aceite sem problemas o argumento, a dificuldade que se impõe passa a ser 

relativa aos casos de reconhecimento de racionalidade em seres que não sejam humanos
94

. 

Hoje em dia considera-se que alguns animais podem se enquadrar na classe dos seres 

racionais, embora não sejam humanos (golfinhos são um bom exemplo, tanto por suas 

capacidades mentais e sociais, quanto pelos conhecidos casos de empatia e cooperação entre 

eles e seres humanos). Não obstante, dificilmente gostaríamos de ter de exigir deles, enquanto 

racionais, engajamento moral. De um modo ou de outro, os conceitos de racionalidade e de 

humanidade não se sobrepõem de maneira exata, e ajustes têm de ser feitos quer seja para 

incluir os chamados casos marginais humanos, quer seja para excluir os casos racionais não-

humanos. 

Por outro lado, vinculado ao conceito de dignidade, podemos constatar que muitos 

animais de estimação são, para seus donos, seres dignos, no sentido kantiano (ou seja, 

insubstituíveis, dotados de valor intrínseco). É claro que a atribuição de valor intrínseco 

parece depender do ser humano (racional?), pois os animais que são assim considerados, de 

uma maneira geral, são os animais de estimação, que estão próximos aos humanos. Mas fica 

claro também que possuir esta característica, de se enquadrar nesta categoria de seres dignos, 

não é algo exclusivo dos seres humanos
95

. Assim, se pretendermos manter a aplicabilidade 

contemporânea da ética kantiana, as transformações ocorridas depois de sua elaboração 

devem ser levadas em consideração. Caso contrário, corremos o risco de considerá-la como 

uma peça de museu, um produto de sua época, e não uma teoria filosófica, em sentido estrito, 

capaz de se fazer atual a despeito da época em que tenha sido criada. 
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Essa não é uma missão fácil, ainda não temos uma resposta para essa questão. 

Contudo, não podemos nos eximir de discutir sobre ela, de tentar enquadrar estes novos fatos 

sob seu escopo, uma vez que ela pode estar associada a conceitos antes destinados apenas aos 

seres humanos racionais. Entendemos, com Kant, que um conceito fundamental para se a 

moralidade é o de dignidade. Este conceito vincula-se ao de respeito e por isso percebemos o 

quanto ele é importante quando se quer falar sobre moralidade. O sentido de dignidade dado 

por Kant contrapõe-se ao de possuir um preço. Em suas palavras: 

“No reino dos fins, tudo tem ou bem um preço, ou bem uma dignidade. O que tem preço, em seu lugar 

também se pode pôr outra coisa, enquanto equivalente; mas o que se eleva acima de todo preço, não 

permitindo, por conseguinte, qualquer equivalente, tem uma dignidade.”
96

 

Kant define dignidade relativamente ao ser racional, dentro de um sistema ideal que 

dá conta de explicar a moralidade: o reino dos fins. O reino dos fins seria composto por 

indivíduos racionais, os quais têm condições de obedecer a uma lei que deve ter um valor 

universal. Para isso, a lei deve ser pura, condição necessária, para a moralidade. No reino dos 

fins, como fica claro a partir da citação acima, as coisas podem ter valores relativos ou 

absolutos. A dignidade, neste sentido, é o mais supremo de todos, pois o que é digno possui 

um valor inerente.  

A definição de dignidade
97

 é determinada de acordo com a possibilidade de o 

indivíduo ser um fim em si mesmo ou ter um valor inerente. E a condição para que algo possa 

ser um fim em si mesmo, é não ter um valor relativo, ou seja, um preço, mas um valor 

intrínseco, isto é, dignidade. Contudo, ele diz que a única condição a qual um ser racional 

pode ser um fim em si mesmo é a moralidade, pois é através dela que o ser racional consegue 

ser um membro legislador no reino dos fins. Mas se pensarmos que nem todo ser racional 

consegue ser legislador, ou agir conforme a lei, estes ainda assim possuiriam dignidade? Se a 

moralidade é entendida como uma “via de mão dupla”, no sentido em que os seres racionais 

são os únicos capazes de agir moralmente, e ao mesmo tempo, os únicos dignos de serem 

tratados moralmente, certamente a resposta será “não”. Ficam de fora todos os que, por um 

motivo ou por outro, ainda que sejam seres humanos, não fazem uso pleno de suas 

capacidades racionais. Ora, isso não representa um problema somente para a versão da ética 

kantiana que pretendemos estender aos animais de estimação, mas também um problema para 

a mesma entendida em sua formulação original. Certamente, Kant não gostaria de deixar de 

fora crianças, senis, deficientes, dentre outros que, ainda sendo considerados seres humanos 
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(e também pessoas), não cumprem com os requisitos da dignidade, no sentido acima descrito. 

Em algumas passagens, Kant dá indícios de que, mesmo não agindo racionalmente, e ainda 

que a ação específica é o que pode tornar alguém um partícipe do reino dos fins, os seres 

humanos, por natureza, teriam de antemão dignidade. Com essa afirmação poderíamos 

sustentar que o que Kant define como digna é a espécie, porque a espécie é racional, no caso 

a espécie humana. Tal conclusão, no entanto, necessita explicar por que um ser racional deve 

reconhecer a humanidade como digna, mesmo a despeito dos seres humanos em questão não 

apresentarem traços de racionalidade, ou de o agente racional não ser um humano.
98

 

Vejamos o que diz Kant, depois de colocar na ação o parâmetro para a atribuição de 

valor intrínseco: 

“E o que é, então, que dá à atitude moralmente boa, ou à virtude, o direito de fazer tão elevadas 

pretensões? Nada menos que a quota-parte que ela proporciona ao ser racional na legislação universal, 

tornando-o destarte apto a ser membro de um possível reino dos fins, para o que ele já estava destinado 

por sua própria natureza como fim em si mesmo. (...) A autonomia, portanto, é o fundamento da 

dignidade da natureza humana e de toda natureza racional.”
99

 

Há, como se pode notar, uma certa tensão entre a humanidade considerada enquanto 

espécie (para quem Kant parece querer sempre salvaguardar um lugar no domínio das ações 

éticas, não apenas como quem age com respeito, mas também com quem deve ser objeto de 

respeito), e a humanidade enquanto partícipe (ao menos em potencial) de um reino dos fins. 

Tentaremos, adiante, defender que a teoria kantiana ganharia em poder explanatório bem 

como em poder normativo, se deixar em aberto a questão sobre quem merece respeito – 

salvaguardando enquanto tal, desde o princípio e pelos argumentos que o próprio Kant 

apresenta, a espécie humana. É certo que apenas os seres racionais são capazes de autonomia, 

e também é certo que, por este próprio fato, eles mereçam ser considerados fins em si. Porém, 

racionalidade e humanidade nem sempre são equivalentes, e flexibilizar as restrições sobre 

quem mais merece respeito parece ser uma necessidade para o bom funcionamento da teoria 

como um todo. 

Argumentamos acima que outros seres, para além dos racionais, possuem esse valor 

intrínseco para nós. Mesmo que não participem da moralidade como agentes, os respeitamos 
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 Por que um ser racional não-humano, um alienígena, por exemplo, deveria reconhecer na humanidade e não 

na racionalidade dos seres humanos a marca da dignidade? Ou, no caso contrário, o que neste ser estranho lhe 

conferiria dignidade se não um exercício efetivo de racionalidade? Pela falta de respostas satisfatórias a este tipo 

de contraexemplo, julgamos que há um passo não justificado na argumentação de Kant, e este passo consiste 

justamente na atribuição de dignidade exclusivamente aos seres humanos sem que a racionalidade tenha sido 

demonstrada como exclusiva deles, ou que a noção de dignidade tenha sido efetivamente reduzida a de 

racionalidade. Id. , p.269. 
99

 Id., pp. 268-269.  
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de uma forma que não os substituiríamos por nenhum outro. Neste sentido atribuímos a eles 

um valor inerente e consequentemente uma dignidade. 

Compreendemos que o sistema instituído por Kant tem como objetivo a concordância 

de que existe algo – a saber, a racionalidade – tão sublime que nela reconhecemos dignidade, 

algo que nos leva, enquanto seres racionais, a respeitá-la acima de tudo. Porém, questionamos 

o fato de que apenas a racionalidade possa ter sua dignidade reconhecida, uma vez que para 

isso acontecer é necessário um sujeito que possua racionalidade. Ora, este sujeito não se 

resume à racionalidade, de modo que outras coisas, para além das racionais, podem ser 

consideradas insubstituíveis. Até porque a definição de dignidade dada pelo próprio Kant 

coloca como digno algo que é insubstituível, e se pensarmos desse modo, temos o 

conhecimento de que outros seres, além do ser humano racional, dado como digno por Kant, 

são considerados insubstituíveis para nós, como o caso dos animais de estimação por 

exemplo. Talvez uma explicação plausível para esta expansão do escopo do que seja 

considerado digno passe por considerações que, para além da racionalidade, estejam 

relacionadas a aspectos da subjetividade em geral. Nossa hipótese é a de que a estima – no 

sentido acima referido, vinculada à proximidade – pode, tal qual a racionalidade, servir de 

marca distintiva do que deve ser considerado digno. Se esta característica deve ser ligada a 

indivíduos ou às espécies das quais os animais de estimação fazem parte é algo que 

poderemos melhor entender com o auxílio da argumentação kantiana. 
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3.4 – CHRISTINE KORSGAARD E A DEFESA DE DIREITOS MORAIS E LEGAIS PARA OS ANIMAIS 

A PARTIR DA TEORIA KANTIANA. 

Neste capítulo apresentaremos, como indicativo da viabilidade de uma fundamentação para o 

agir ético com relação aos animais desde uma perspectiva universalista, sem que seja 

necessário o recurso a noções de caráter utilitarista, nem a fundamentação indireta dos 

direitos dos animais nos direitos dos homens. Trata-se de um trabalho de Christine 

Korsgaard, um artigo intitulado A Kantian Case for Animal Rights, no qual a autora propõe 

uma fundamentação para os direitos morais e legais dos animais na ética kantiana. A autora 

lança mão de elementos oriundos de diferentes obras do autor, e procura mostrar, por um 

lado, que a fundamentação kantiana da moral entendida em termos de uma troca de 

obrigações por benefícios entre seres humanos (ou racionais)
100

 não é consistente com os 

próprios pontos de partida que Kant adota. Por outro lado, mostra como é possível, 

removendo-se os elementos da teoria kantiana que não se fundamentam estender o domínio 

da teoria de Kant de modo a dar lugar à fundamentação dos direitos dos animais. No que 

segue, apresentaremos com algum detalhe o texto de Korsgaard para que, na seção seguinte, 

possamos apresentar com mais facilidade nosso ponto de vista. 

A evidência de que a teoria da moral kantiana apresenta um problema no que diz 

respeito ao reconhecimento de outros seres além dos seres racionais como possíveis sujeitos 

de uma ação moral, é reconhecida por Korsgaard. Ela chama a atenção para a “má fama” que 

a teoria de Kant tem com relação a esse problema. Logo no início do seu artigo, ela faz uma 

crítica a esse tipo de postura. Segundo a autora Kant parece ser hostil com relação às 

solicitações de reconhecimento dos direitos dos animais não-humanos. Ela diz: 

“A filosofia moral kantiana é usualmente considerada inimiga tanto com relação às reivindicações 

morais quanto aos direitos legais dos animais não-humanos. O próprio Kant expressa categoricamente 

que os animais são meros meios e instrumentos, e como tais podem ser usados para os propósitos 

humanos”
101

 

Logo depois, ela explica o quanto os conceitos de liberdade e direitos
102

 são apresentados por 

Kant como estreitamente vinculados e implicados um pelo outro.  

                                            
100

 Korsgaard na obra Creating the Kingdom of Ends esclarece que Kant toma com respectivo os termos 

natureza racional e humanidade. Aqui também usaremos tais termos como também apropriados. 
101

 “Kantian moral philosophy is usually considered inimical both to the moral claims and to the legal rights of 

non-human animals. Kant himself asserts baldly that animals are mere means and instruments and as such may 

be used for human purposes.” KORSGAARD, (2012) p.3. 
102

 Para Kant o Direito Natural Básico do ser humano é a liberdade. SERRETTI, (2010). 
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“Fundamentar todos os nossos direitos na liberdade é importante para Kant porque, na visão kantiana, 

os direitos são, pela sua própria natureza, impostos de maneira coerciva. Está na essência de ter um 

direito que você possa legitimamente usar a força para proteger aquilo a que você tem direito, ou o 

estado pode fazer isso em seu benefício”.
103

 

A partir daí ela reconhece que, de acordo com Kant, por não terem liberdade nem 

autonomia, os animais não possuem direitos. Contudo, ao final ela assegura que 

desapontando as aparências, a teoria de Kant não apenas pode ser usada para explicar os 

direitos dos animais, como necessariamente (a despeito de Kant ele mesmo) implica o 

reconhecimento de tais direitos.  

“Não obstante, neste artigo eu argumentarei que um caso tanto para as reivindicações morais quanto 

para os direitos legais os animais não-humanos pode ser feita baseando-se nos próprios argumentos 

morais e políticos de Kant. A visão kantiana sobre o lugar do homem no mundo – sua resistência às 

pretensões de que os seres humanos possuam conhecimento metafísico a respeito de como o mundo é 

em si mesmo, e os argumentos que ele usa para mostrar que nós podemos construir um sistema moral 

objetivo sem tal conhecimento – requerem que reconheçamos nossa fraternidade com os outros 

animais.”
104

 

Assim, na seção II, “Why we must regard animals as ends in themselves”, a autora 

começa a mostrar os problemas com a concepção segundo a qual, de acordo com Kant, o 

valor intrínseco do ser humano se deve ao fato de ele ter autonomia; e, assim, por não terem 

autonomia os animais não podem ser vistos como dotados de valor intrínseco.
105

 

Primeiramente ela aponta a falta de explicação do tipo de valor que os seres racionais 

possuem, e em seguida aponta dois sentidos possíveis para se respeitar outra pessoa em razão 

de ela ser livre.  

1- deixamo-la livre para escolher suas ações.  

2- adotamos os fins por ela escolhidos como fins dignos de serem buscados. 

Entretanto, Korsgaard diz que estas duas maneiras de respeitar a autonomia de alguém 

não se vinculam necessariamente a algum valor intrínseco. Com intuito de comprovar o que 

ela está defendendo ela dá o seguinte exemplo: 
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 “Grounding all of our rights in freedom is important to Kant, because on Kant’s account, rights, by their very 

nature, are coercively enforceable. It is the essence of having a right that you may legitimately use force to 

protect that to which you have the right, or the state may do so on your behalf”. Id. , p.5 
104

 “Nevertheless, in this paper I will argue that a case for both the moral claims and the legal rights of non-

human animals can be made on the basis of Kant’s own moral and political arguments. Kant’s views about the 

human place in the world – his resistance to the pretensions that human beings have metaphysical knowledge of 

the way the world is in itself, and arguments he uses to show that we can construct an objective moral system 

without such knowledge – require us to acknowledge our fellowship with the other animals”. Id. , p.6 
105

 Sobre a atribuição de valor intrínseco e humanidade. Kosgaard rescreve um artigo na revista “Forma de 

vida”. 
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“um príncipe, ou a encarnação de um Deus de um determinado povo, por exemplo, são dotados de 

valor intrínseco sem que, no entanto, sua liberdade ou autonomia sejam respeitados nos sentidos 

acima descritos”.
106

 

O que ela considera ainda pior é que esta atribuição de valor intrínseco ao ser racional é 

justamente o tipo de coisa que a empreitada crítica de Kant visa coibir. Como podemos ver 

aqui: 

“Kant não acredita que os seres humanos tenham o tipo de discernimento racional acerca da natureza 

das coisas que possa nos dizer que certas entidades ou objetos são, como uma questão metafísica de 

fato, dotados de valor intrínseco”.
107

 

Em seguida, Korsgaard apresenta os argumentos de Kant que, segundo ela, fazem 

com que se entenda que a escolha de um fim, enquanto é escolha de um ser racional, deve ser 

respeitada por todo ser racional. Ele quer dizer com isso que não é que todo ser racional irá 

tomar aquele fim com um fim seu, mas sim que todo ser racional deverá, na medida do 

possível, assegurar que aquele que escolheu aquele fim o atinja de fato. Portanto, toda 

escolha (racional, porque em sentido estrito não podemos dizer que se escolhe uma 

inclinação, a escolha pressupõe liberdade, que pressupõe racionalidade) funciona como a 

adoção de uma máxima que deve valer para todo ser racional. 

Não obstante, nós também buscamos satisfazer nossas inclinações, e nós buscamos 

esta satisfação porque consideramos o objeto de nossas inclinações como bons para nós 

(mesmo que não absolutamente). Não podemos esquecer que isso faz parte de nossa natureza, 

e de acordo com a interpretação que a autora faz de Kant, estamos justificados em agir assim, 

porque nós nos representamos a nós mesmos como fins em si (estamos limitados neste 

sentido, todavia, pelo fato de que nossas inclinações não podem ser do tipo prejudicial aos 

outros). 

Desta interpretação a autora extrai um esquema que condiz com o que propusemos no 

primeiro capítulo, no que se refere ao agente e ao paciente da ação. Segundo a autora, 

existem duas formas de analisar o ser racional: uma é como o agente e a outra é como 

paciente de uma ação. Logo ela diz que a mesma argumentação não pode servir aos dois 

casos. 

Ela discrimina dois casos em que o ser humano se enquadra: 

a) como legisladores de um reino dos fins 

b) como seres cujos fins devem ser considerados bons. 
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 Ibid. , p.7 
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 “Kant does not believe that human beings have the kind of direct rational insight into the nature of things that 

might tell us that certain entities or objects are, as a matter of metaphysical fact, intrinsically valuable”. Ibid. , 

p.7 
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Ela então conclui que o ser humano pode ser um fim em si mesmo em dois sentidos 

diferentes: ativo (a) e passivo (b). E observa que talvez na visão de Kant esses dois sentidos 

sejam tomados como equivalentes. Mas embora Kant assim pensasse, esta conclusão não se 

segue. Vejamos o que a autora diz: 

“Mas isso obviamente não se segue. A ideia de que a escolha racional envolve uma pressuposição de 

que somos fins em nós mesmos não é a mesma que a ideia de que a escolha racional envolve uma 

pressuposição de que os seres racionais são fins em si mesmos, pois nós não somos meramente seres 

racionais. O conteúdo da pressuposição não é automaticamente dado pelo fato de que é um ser 

racional quem a faz.”
108

 

Após dar o exemplo que relaciona a escolha racional com o fato de se assumir 

responsabilidades no que diz respeito a um determinado sentido da ação, fazendo assim a 

separação da escolha do mero querer, ela prossegue: 

“(…) Quando eu faço uma escolha, imponho obrigações a mim mesmo – eu crio razões para mim 

mesmo. Quando eu ajo com base em tais razões, você pode dizer que eu estou respeitando minha 

própria autonomia, ao obedecer a lei que eu mesmo criei. Quando alguém mais respeita minha 

escolha, este alguém também está sendo governado neste sentido por respeito a minha autonomia: ele 

toma minha escolha como sendo a lei. Mas minha decisão original de escolher ou almejar algum fim 

desejado não é motivada por respeito a minha própria autonomia, naquele sentido. Eu não posso 

respeitar minha própria escolha ou fazer o que é necessário para realizá-la a não ser depois de eu já 

ter escolhido. Assim, o sentido no qual eu ‘represento a mim mesmo’ como um fim em si quando eu 

faço a escolha original não é capturado pela ideia de que eu respeito minha autonomia, no sentido de 

tomar minha escolha como sendo uma lei. Quando eu faço a escolha original, eu não tenho nenhuma 

outra razão para tomar o fim perseguido como sendo absolutamente bom, a não ser a de que tal fim é 

bom para mim. Isso sugere que o fato pertinente a respeito de mim mesmo é simplesmente que eu sou 

o tipo de ser para quem as coisas podem ser boas ou más, um ser com interesses.”
109

 

Podemos perceber que o argumento da autora se assemelha ao nosso, ou seja, não se 

segue do fato de o ser racional ser o único capaz de tomar esta postura normativa, que tal 

postura diga respeito apenas a ações que envolvam seres racionais. E levar o argumento 
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 “But that does not obviously follow. The idea that rational choice involves a presupposition that we are ends 

in ourselves is not the same as the idea that rational choice involves a presupposition that rational beings are 

ends in themselves, for we are not merely rational beings. The content of the presupposition is not automatically 

given by the fact that it is rational beings who make it.” Ibid. , p.11 
109

 “(...) When I make a choice, I impose obligations on myself – I create reasons for myself. When I act on 

those reasons, you can say that I am respecting my own autonomy, by obeying the law that I myself have made. 

When someone else respects my choice, he is also governed in this way by respect to my autonomy: he takes my 

choice to be law. But my own original decision to choose or will some desired end is not motivated by respect 

for my own autonomy in that sense. I cannot respect my own choice or do what is necessary to carry it out until 

after I have made that choice. So the sense in which I represent myself as an end in itself when I make the 

original choice is not captured by the idea that I respect my autonomy, in the sense of taking my choice to be a 

law. When I make the original choice, I have no other reason for taking my end to be absolutely good, than that 

it is good for me. This suggests that the pertinent fact about me is simply that I am the sort of being for whom 

things can be good or bad, a being with interests”. Ibid. , p.13 
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adiante sem mais é incorrer numa falácia, ou seja, é um engano. Por exemplo: quando eu digo 

que todo racional é digno, Bob é digno, logo, Bob é racional. 

Dito isso, a autora reitera sua posição, mostrando que as coisas que escolho para mim 

são escolhidas meramente na medida em que sou um ser animado, ou um ser com interesses, 

um ser para o qual as coisas podem ser boas ou ruins. Neste sentido, não há uma motivação 

exclusivamente racional na busca pelas coisas que me fazem bem, mas antes uma motivação 

animal.110
 Quando a autora defende a ideia de um ser com interesses, ou seja, um ser para o 

qual as coisas podem ser boas ou ruins, ela procura mostrar que não apenas os seres humanos 

racionais são capazes de terem interesses, mas os animais também possuem essa capacidade. 

Neste momento a ideia de Korsgaard e Regan se cruzam. Regan, diz que os “sujeitos de uma 

vida” são todos aqueles que possuem interesses e por isso são aqueles os quais a vida pode 

ser boa ou ruim, independentemente das considerações dos outros.  

Na terceira seção, que aborda a problemática desde a perspectiva dos deveres morais, 

a autora começa apontando, em uma nota de rodapé, várias passagens do corpus kantiano nas 

quais o autor parece defender alguns direitos para os animais: 

“Na realidade, as posições de Kant eram mais propriamente avançadas para o seu tempo. Kant 

pensava que os animais não deveriam ser feridos ou mortos sem necessidade, e certamente não por 

esporte (LE 27:460). Se eles devessem ser mortos, isso deveria ser feito de maneira rápida e sem dor 

(MM 6:443). Nós nunca deveríamos fazer experimentos dolorosos com eles para fins meramente 

especulativos, ou no caso de haver uma via alternativa para se alcançar o propósito do experimento 

(MM 6:443). Nós não podemos exigir deles um trabalho mais árduo do que exigiríamos de nós 

mesmos (MM 6:443). Quando eles trabalham para nós, devemos tratá-los como membros do lar (MM 

6:443), e quando eles não podem mais trabalhar para nós, estão aptos a se aposentarem às nossas 

custas (LE 27:459). Animais não-humanos, de acordo com Kant, são objetos dignos de amor, gratidão 

e compaixão, e não tratá-los de acordo com estes sentimentos é algo degradante para conosco 

mesmos (MM 6:443; LE 27:710).” 
111
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 “Food, sex, comfort, freedom from pain and fear, are all things that are good for me insofar as I am an 

animate being”. (“Comida, sexo, conforto, estar livre de dor e de medo, são todas coisas que são boas para mim 

na medida em que eu sou um ser animado”).Ibid. ,  p.13 
111

 “In fact Kant’s views were rather advanced for his day. Kant thought animals should not be hurt or killed 

unnecessarily, and certainly not for sport (LE 27:460). If they must be killed, it should be quickly and without 

pain (MM 6:443). We should never perform painful experiments on them for merely speculative purposes, or if 

there is any other way to achieve the purpose of the experiment (MM 6:443). We should not require harder work 

of them than we would require of ourselves (MM 6:443). When they do work for us we should treat them as 

members of the household (MM 6:443), and when they no longer can work for us, they are entitled to a 

comfortable retirement at our expense (LE 27:459). Non-human animals, according to Kant, are the proper 

objects of love, gratitude, and compassion, and failing to treat animals in accordance with these attitudes is 

demeaning to ourselves (MM 6:443;LE 27:710).” O significate or acronyms; MM = The Metaphysical of 

Morales; LE = Lectures of Morals. Ibid. , p.14  
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Feito isso, a autora chama a atenção para o fato de Kant pensar no nosso dever de 

tratar os animais de determinados modos, apenas como deveres indiretos que temos para 

conosco mesmos. Há aí uma contradição deste ponto de vista sobre o modo como as coisas 

são entendidas no âmbito legal; uma vez que o dever legal que temos de respeitar algo é 

entendido como algo que devemos ao ser ou objeto que possui o direito, não como algo que 

devemos a outro ser que não está em jogo em principio. 

Em seguida mostra como uma interpretação de Kant que considere que apenas os 

seres que possuem deveres possuem direitos está comprometida com o que a autora 

denomina “argumento de reciprocidade”: “Eu vou agir com certos cuidados com relação a 

você, se você agir de maneira similar com relação a mim”. E pergunta: como explicar, por 

esta via, nosso dever em manter o contrato social ele mesmo? Em outras palavras, como 

explicar nosso compromisso de manter a própria lei da reciprocidade? Sobre a alegação de 

que só tem direitos quem tem deveres, a discussão não é nova, muito embora haja 

argumentos contundentes contra esta posição. 

Uma defesa da tese da reciprocidade pode ser encontrada em Watson (1992). Ali, o 

autor apresenta a tese da reciprocidade entre direitos e deveres como sugerida tanto pelo 

imperativo categórico kantiano quanto pela assim chamada Regra de Ouro
112

. Após 

relativizar de certo modo uma implicação estrita entre as regras mencionadas e a tese da 

reciprocidade, o autor reitera que “aparentemente, os direitos são baseados em deveres” – 

tese com a qual concordamos – mas corrigi “que alguém é digno de possuir direitos somente 

se preencher os deveres correspondentes”
113

 – tese que não se segue necessariamente 

daquelas regras, pois conforme mostramos, é perfeitamente possível assumir que a todo 

direito corresponde um dever, sem com isso assumir uma identidade entre os portadores de 

direitos e os portadores de deveres. 

Mas este não é o objetivo de Watson, e ele insistirá que apenas possuirão deveres (e, 

portanto direitos) os seres que possuírem: 1) autoconsciência; 2) capacidade de entender 

princípios morais sobre direitos e deveres; 3) liberdade para agir tanto em conformidade 

quanto em desconformidade para com princípios de dever estabelecidos; 4) entendimento de 

princípios de dever estabelecidos; 5) capacidade física (ou potencialidade) de agir de acordo 

com o dever; e 6) intenção de agir de acordo ou contrariamente a princípios de dever 

estabelecidos
114

. A posse destas características, afirma o autor, provê uma justificação para a 
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 Em sua formulação mais comum, a regra diz “Trate os outros como você gostaria de ser tratado”. 
113

 Cf. WATSON (1992), p. 2. 
114

 Ibid., p. 3. 
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possessão intrínseca de direitos morais. No entanto, a exemplo do que acontece na terceira 

seção da Fundamentação, de Kant, o autor não oferece um argumento que vincule 

necessariamente a possessão de deveres (ou a capacidade de ocupar a posição de agente em 

um contexto moral) com a possessão de direitos (ou a capacidade de ocupar a posição de 

objeto, ou alvo, de uma ação moral). 

Watson usa então sua abordagem para criticar a defesa dos direitos dos animais 

apresentada por Singer. Não entraremos aqui na análise do mérito de suas críticas, até porque 

já apresentamos anteriormente razões que não nos fazem adotar a posição de Singer. Nosso 

objetivo aqui é apenas chamar a atenção para o fato de que os argumentos de Watson 

ignoram as razões levantadas por Korsgaard para que se diferencie radicalmente os sentidos 

ativo e passivo de um contexto moral. Embora as características por ele apresentadas sejam 

requisitos para um agente moral (a despeito da obscuridade apresentada pela noção de 

potencialidade, no item 5), sua caracterização da ação moral representa, a nosso ver, uma 

descrição de uma espécie de negociata na qual só podem figurar os seres capazes de 

reciprocidade, como se a moral dependesse de uma espécie de “toma lá, dá cá”. Por razões de 

escrúpulo moral, bem como por razões de argumentação, julgamos tal abordagem inadequada 

e destarte insensível aos problemas que aqui estamos abordando. 

Corroborando o que acabamos de dizer, o autor conclui o artigo dizendo que a 

atribuição de direitos aos animais e à natureza depende de nos darmos conta de que alguns 

animais são capazes de ação moral, e que pelo argumento da reciprocidade, eles merecem 

possuir certos direitos secundários
115

. Ora, esta não é a fundamentação que procuramos, pois 

não queremos basear nosso bem agir com relação aos animais em uma esperança de que eles 

possam agir moralmente para conosco. Isso seria um modo de considerá-los meios para um 

fim, de tratá-los bem apenas porque podemos lucrar, em certo sentido, com isso. Embora tal 

defesa seja viável, achamo-la demasiado fraca desde um ponto de vista deontológico, pois 

não baseia o agir bem na natureza do dever tão somente, mas sim em uma possibilidade de 

recompensa. A ação boa, a nosso ver, é bem descrita por Kant como uma ação 

desinteressada, e somente como tal estamos tentando analisar a possibilidade deste tipo de 

ação com relação a seres outro que não os seres racionais. 

Voltando ao argumento dos casos marginais que já havíamos citado anteriormente, 

vejamos outro argumento que confirma a ideia de que não apenas tem direito quem tem 

deveres:   
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 Ibid., pp. 33-34. 
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“Não existem direitos sem deveres, ao contrário, não existem deveres sem direitos. Os direitos mais 

importantes são universais, aplicam-se a todos sem exceção, já os deveres sempre admitem exceções. 

Há, certamente, alguns direitos secundários que não se estendem a todos, não são universais. Por 

exemplo, as crianças, os cegos, os sem habilitação, os habilitados mas sob o efeito do álcool não têm 

direito de dirigir automóveis em vias públicas. No entanto, estes direitos seletivos são secundário, 

meramente instrumentais. Os direitos fundamentais, como o direito à vida, estes são universais. 

Aplicam-se a todos sem exceção. Quanto aos deveres, não há nenhum dever universal. Há cidadãos, 

por exemplo, que não têm qualquer dever, apenas direitos. Quais os deveres que um bebê ou alguém 

com uma desordem psiquiátrica severa, ou alguém em coma têm? Nenhum, Isso pode retirar-lhe 

alguns direitos secundários, como o direitos de dirigir em via públicas, mas não lhes retira nenhum 

direito fundamental. Eles  usufruem dos mesmos direitos básicos que todos os outros cidadãos 

usufruem. Os direitos fundamentais são estabelecidos universalmente para todos, porque eles são a 

base da vida social. Não são, portanto, os deveres individuais de cada um que garantem seus direitos 

individuais. Se assim o fosse os bebês não teriam direitos, uma vez que eles não têm qualquer dever. 

Os deveres sempre são obrigação apenas daqueles capazes de assumi-los”.
116

 

Ainda sobre a situação dos direitos e deveres, Korsgaard cita outro argumento 

associado a esta explicação, é devido a Hume, para quem a justiça se funda, em ultima 

análise, em questões de utilidade. E, nesta linha também para Hume não devemos ter deveres 

para com os animais. A fragilidade desse ponto de vista se revela na medida em que ele 

justificaria a dominação dos mais fortes sobre os mais fracos, na medida em que o jogo de 

interesses assim demande. 

No final dessa seção, a autora sugere que, enquanto vinculado a algum dos dois 

argumentos (de reciprocidade ou de utilidade), a teoria de Kant sobre a natureza dos deveres 

morais fica comprometida, uma vez que de acordo com esta teoria, é a autonomia a 

característica a ser reconhecida e respeitada. Vinculada a isso, não é apenas porque algo nos 

interessa enquanto grupo que a busca deste fim vai ser um dever moral, mas apenas na 

medida em que esta busca é (deve ser reconhecida como) uma lei para todo ser racional. 

Na última seção do artigo a autora aborda a questão dos direitos legais dos animais. 

Embora não seja o ponto aqui fazer uma reconstrução mais detalhada da sua argumentação, 

tal como no caso das seções anteriores, apontaremos algumas linhas gerais dos argumentos 

apresentados. 

É preciso que se distinga que a obrigação legal difere da obrigação moral de acordo 

com Kant, pelo fato de que a obrigação legal deve ser cumprida, quer o agente a tenha dados 

a si mesmo como lei moral, quer não. A obrigação legal permite o uso da coerção com vistas 

a assegurar o direito que a ela está associado. Mas como o uso da coerção só pode ser feito 
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para proteger a liberdade (a qual os animais não possuem); e como os direitos dos animais 

têm como objetivo proteger seus interesses, não sua liberdade, se poderia concluir que a 

teoria kantiana não é uma lugar para defender direitos legais relacionados aos animais.
117

 

Contudo, essa visão não se sustenta sob uma análise mais cuidadosa da teoria da 

moral kantiana, afirma Korsgaard. Mas como a argumentação diz respeito  a obras de Kant 

que estão fora do foco deste trabalho, e como o foco do nosso interesse é sobre a 

fundamentação moral dos direitos dos animais, daremos aqui apenas o espaço necessário para 

o delineamento geral dos argumentos da autora. 

Quanto ao uso da coerção só é admitido para a proteção da liberdade, mesmo que de 

maneira indireta. Ela diz respeito ao que a autora chama de “pressuposição de direitos 

executáveis”. E mais uma vez o problema remonta para o caso dos direitos (ou falta deles) 

dos animais àqueles apontados no caso da moral. A não ser a partir de certas assunções 

metafísicas não examinadas criticamente, a negação de direitos aos animais não se justifica a 

partir da teoria kantiana. 

Os dois princípios aceitos de modo tácito e dogmático são a descrição bíblica da 

criação do mundo, quando Deus teria “dado” o mundo para ser posse comum dos homens; e a 

alegação de que um direito só pode ser atribuído a alguém que tenha deveres (uma versão do 

princípio de reciprocidade apresentado anteriormente). 

Ao concluir, dados os elementos aduzidos na discussão, a autora salienta o fato de 

que, tal como defendido, o direito de propriedade sobre os animais não é, diferente do caso 

das coisas inanimadas, um direito no sentido estrito (kantiano) do termo; “é simplesmente 

força”.118 

Na conclusão do artigo a autora reitera nossa falta de credenciais explícitas que nos 

garantem algumas formas de privilégios com relação aos demais animais e criaturas do 

mundo. Citamos abaixo o texto da seção de conclusão na íntegra: 

“A despeito de suas próprias visões acerca dos animais e suas reivindicações, a filosofia de Kant 

captura algo sobre nossa própria situação existencial que proclama nossa fraternidade com os outros 

animais. É uma visão central da filosofia de Kant que as leis da razão são nossas leis, leis humanas, e 

que nós não podemos saber se o mundo tal como é em si mesmo se adequa a estas leis ou não. O fato 

de que somos racionais não representa uma relação privilegiada na qual nós estamos com relação ao 
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 “(...) enforce their rights. Coercion, as I mentioned at the beginning, may legitimately be used only for the 

sake of protecting freedom that the other animals, not being rational, apparently do not have. If the point of 

animal rights is simply to protect their interests, not to protect their freedom, then there to be no room for animal 

rights in a Kantian account”. Id. , p.19 
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 “That means that what human beings have over the other animals is not, in general, a form rightful 

ownership. It is simply power”. Id. , p.24 
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universo. Kant também acreditava que a moralidade é um tipo de substituto para a metafísica, nos 

dando fundamentos para esperar aquilo que não podemos saber por meio de nenhuma introspecção 

metafísica – que o mundo pode, por meio de nossos esforços, ser transformado em um lugar que 

atende aos nossos padrões, que é racional e bom. Isso significa que nós compartilhamos uma sina 

com os outros animais, pois, tal como eles, nós estamos jogados em um mundo que não nos dá 

garantias, e estamos diante do desafio de fazer dele um lar. É uma pressuposição de nosso próprio 

órgão racional e de nossos sistemas legal e moral que a sina de todas estas criaturas, toda criatura para 

quem a vida neste mundo possa ser boa ou má, é algo que importa. Esta é a razão pela qual nós 

deveríamos conceder as reivindicações morais dos demais animais, e proteger estas reivindicações 

como uma questão de direito legal.”
119

 

Como podemos perceber, as palavras da autora indicam que o próprio arcabouço 

teórico kantiano não dá espaço para uma fundamentação moral que seja exclusivamente 

voltada para os seres humanos (ou, de modo mais geral, para os seres racionais). Pois, 

embora o ser humano seja, até onde nos é permitido conhecer, o único que pode ocupar o 

papel de agente numa ação moral, a sua inclusão no âmbito dos objetos para os quais a ação é 

voltada deixa inevitavelmente a porta aberta para a inclusão de outros seres, uma vez que as 

argumentações para um caso e para o outro (isto é, para o agente e para o paciente da ação) 

diferem substancialmente.  Além disso, a autora apresenta argumentos bastante razoáveis 

sobre qual seria um fundamento adequado para que se atribua valor moral a algum ser: ser 

alguém para quem a vida neste mundo pode ser boa ou má. Retornando ao que foi exposto 

acima no que diz respeito a semelhança nos pensamentos de Korsgaard e Regan , observemos 

o que diz Regan:  

“Ser sujeito-de-uma-vida é ser um indivíduo cuja vida é caracterizada por aqueles elementos (...) 

crenças e desejos; percepção, memória, e um sentido de futuro, incluindo seu próprio futuro (...)  e 

um bem-estar individual, no sentido de que sua experiência de vida é boa, ou má, para si 

mesmo(...)”
120

 

  Contudo, de acordo com a autora, é possível dar à teoria kantiana a força que ela precisa 

para dar conta dos desafios morais da contemporaneidade, sem que as modificações 
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 “Despite his own views about animals and their claims, Kant’s philosophy captures something about our own 

existential situation that proclaims our fellowship with the other animals. It is the central insight of Kant’s 

philosophy that the laws of reason are our laws, human laws, and that we cannot know whether the world as it is 

in itself conforms to them or not. The fact that we are rational does not represent a privileged relationship in 

which we stand to the universe. Kant also believed that morality is a kind of substitute for metaphysics, giving 

us grounds to hope for what we cannot know through any metaphysical insight – that the world can, through our 

efforts, be made into a place that meets our standards, that is rational and good. That means we share a fate with 

the other animals; for like them, we are thrown into a world that gives no guarantees and are faced with the task 

of trying to make a home here. It is a presupposition of our own rational agency and of our moral and legal 

system that the fate of every such creature, every creature for whom life in this world can be good bad, is 

something that matters. That is why we should concede the moral claims of the other animals, and protect those 

claims as matter of legal right”. Id. , p.26 
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necessárias comprometam os aspectos gerais da teoria, em especial aqueles que mencionamos 

na seção 1.1 deste trabalho.  
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3.5 – OS DOIS LADOS DE UMA AÇÃO MORAL 

Nesta seção pretendemos apresentar, como um modo de concluir o capítulo, um esquema de 

como pensamos que as ações envolvendo uma interação entre homens e animais podem ser 

encarados desde uma perspectiva ética. Para isso, faz-se necessário que reconheçamos a 

existência de pelo menos duas perspectivas distintas a partir das quais é possível analisar uma 

ação no que diz respeito à avaliação ética: a de quem pratica a ação, que chamaremos de 

agente moral, e a de quem é objeto da ação, que chamaremos de objeto moral, como uma 

forma abreviada de objeto da ação moral. Uma vez que se reconheça esta diferença, veremos 

que a teoria de Kant se adequa sem problemas ao caso do agente, mas não consegue dar conta 

da mesma maneira do caso do objeto da ação. Tentaremos, com isso, defender a vitalidade e a 

adequação de uma abordagem nos moldes racionalistas e universalistas para a discussão 

acerca do estatuto moral dos animais. 

Na seção anterior, vimos como Korsgaard distingue entre dois sentidos de “ser um fim 

em si mesmo”. Um deles que ela denomina ativo, e que diz respeito ao fato de o ser humano 

ser autônomo, livre, dar a si mesmo a própria lei, ou ser um legislador no reino dos fins. O 

outro, passivo, diz respeito ao fato de o ser humano buscar certos fins que devem ser 

respeitados e, na medida do possível, devem ser promovidos pelos demais seres humanos. 

Nas palavras da autora, o sentido passivo nos mostra o ser humano como um ser com 

interesses (que não devem ser confundidos aqui com inclinações, uma vez que a busca de 

certos fins não pode ser pensada em termos universais, mas tampouco se enquadram na 

descrição do que Kant considera inclinações – pensemos no exemplo de um atleta de alta 

performance, por exemplo). O sentido ativo nos remete aos deveres que, enquanto seres 

humanos racionais e livres, nos cabem. O sentido passivo nos remete aos direitos que 

possuímos, mas neste sentido apenas enquanto seres humanos. Isto porque, enquanto os 

deveres requerem a autonomia, os direitos requerem apenas interesses. O problema dos casos 

marginais, desde esta perspectiva, torna-se facilmente contornável uma vez que, mesmo que 

se admita que a todo direito corresponda um dever, os portadores de um e de outro não são 

necessariamente os mesmos. Assim, um ser humano desprovido de suas capacidades 

racionais não possui direitos porque é potencialmente racional e autônomo (seria estranho 

admitir que este fosse o caso, realmente), mas sim porque é identificado, por ser um ser 

humano, como um ser com interesses. 
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Também vimos, na descrição da Fundamentação, como a argumentação kantiana 

permite identificar estes dois lados: o ser humano enquanto dotado de razão e boa vontade 

para seguir o que a razão manda é, de acordo com o que se lê na primeira seção da referida 

obra, o único ser que conhecemos que é capaz de desempenhar o papel de agente moral. A 

unicidade, neste caso, se deve simplesmente ao fato de ele ser racional, e de até aqui ser o 

único ser racional de cuja existência temos efetivo conhecimento. Tal exclusividade, 

portanto, é apenas aparente. Qualquer outro ser, na medida em que for racional e tiver uma 

vontade boa, pode também ser um agente moral. Desde a perspectiva do agente, falamos de 

deveres. Desde a do paciente, de direitos. Mas a argumentação kantiana, como bem observou 

Korsgaard, transita de um sentido ao outro sem muito cuidado, o que talvez faça com que a 

argumentação de Kant conduza a sofisticações talvez desnecessárias para o próprio projeto 

kantiano, já que muitas críticas que são dirigidas a sua teoria atingem aspectos como a 

exclusividade do ser humano no cenário moral, a postulação de um reino dos fins a despeito 

do caráter desinteressado que uma ação boa deva ter, entre outras coisas que aparecem na 

teoria de Kant e que talvez ficariam melhor fora. 

Vale lembrar que a teoria de Kant não pressupõe que todo ser humano vá, de bom 

grado, assumir seu posto de possuidor deveres, de agente moral. E, embora no caso legal todo 

ser humano considerado autônomo deva se enquadrar na lei, no caso moral não parece 

necessário que se considerem tais casos, pois, como bem observa Kant, é necessária, para 

uma ação moral (boa), uma vontade boa – e infelizmente nem todos os seres humanos 

possuem esta vontade boa. Mesmo assim, é possível e até mesmo necessário que consigamos 

pensar no que seria uma ação boa, e Kant faz isso de maneira exemplar: uma ação boa é 

aquela que é praticada de maneira desinteressada e que pode ser pensada como um caso, uma 

instância, de uma lei universal. É estranho como o caráter universal da ação vai mudando seu 

teor conforme mudam as formulações do imperativo categórico. O que queremos manter aqui 

é aquele mais amplo, da primeira formulação, na qual a universalidade diz respeito à natureza 

como um todo, uma vez que as formulações seguintes, embora cumpram bem o papel de 

representarem a fundamentação dos direitos que o ser humano tem enquanto ser racional 

estão restritas a ações dirigidas a humanos. A primeira formulação, por si só, não apresenta 

tal restrição, e é, portanto adequada ao caso das ações dirigidas a animais. 

Voltando à distinção proposta, a teoria kantiana tem bons argumentos para defender 

que o agente moral deve ser um humano ou um ser racional. A ação boa, afinal, pressupõe 

uma vontade que se submete a uma razão. E a teoria kantiana também tem bons argumentos 

para defender que os seres humanos são, por excelência, objetos morais. Mas a argumentação 
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para um caso se baseia na possibilidade de um ser humano se dar a própria lei, e para outro 

no fato de o ser humano perseguir certos fins particulares que, na medida em que não 

prejudiquem ninguém, devem poder ser perseguidos e respeitados. Ora, na falta de 

argumentos que mostrem a equivalência destas duas perspectivas possíveis para os seres 

humanos (como agentes e como objetos morais), podemos analisar os casos separadamente, e 

investigar em que medida o domínio moral pode ser entendido como exclusivamente 

povoado por seres humanos. 

Por razões óbvias, não investigaremos o lado do agente moral. Assumindo que todo 

possível agente moral é também um objeto moral, ou seja, que todos os que possuem deveres 

possuem direitos, tentaremos mostrar que a formulação conversa, de que todos os que 

possuem direitos possuem deveres, não é uma conclusão necessária. Com isso, teremos 

mostrado que não há uma relação biunívoca entre seres com deveres e seres com direitos. 

Como assumimos que todo agente moral já é também um objeto moral, reconhecemos que o 

domínio dos objetos morais (seres com direitos) contém o dos agentes morais (seres com 

deveres), mas provavelmente contenha mais elementos que este. 

Pelas razões aludidas na seção anterior, bem como na consideração do argumento dos 

casos marginais, devemos concluir que sim, o conjunto dos objetos de uma ação moral 

contém elementos que não estão no dos agentes (a saber, pessoas incapacitadas, crianças, e, 

dentre outras coisas, quiçá animais de estimação e outros). Como, todavia, as razões que 

fazem com que alguém se inclua num conjunto são na maior parte dos casos diferentes das 

que fazem-no se incluir no outro (de acordo até com a própria argumentação de Kant, como 

mostrou Korsgaard), defender a inclusão dos animais de estimação no segundo grupo parece 

possível. 

Como pretendemos mostrar ao longo deste trabalho, bem como em trabalhos 

anteriores como, por exemplo, “Uma reflexão sobre a evolução da relação entre homens e 

cães através dos tempos: O surgimento de uma nova postura na sociedade contemporânea” 

temos nossas razões, tanto aquelas construídas ao longo de séculos de convívio, bem como 

aquelas reveladas pela ciência contemporânea, para considerar os animais de estimação como 

possuidores de certos direitos. Estes direitos não implicam deveres da parte deles para 

conosco, ou para consigo próprios, mas sim implicam deveres nossos para com eles, 

enquanto somos capazes de racionalidade e de agir de acordo com ela. Pois tudo que 

sabemos, longe de nos afastar dos animais, temos cada vez mais nos aproximado deles, e 

mostrado que é mais que necessários para nossa subsistência, eles têm sido uma boa 

companhia. A racionalidade não sugere nem mesmo exige nenhum tipo de reciprocidade, e 
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uma ética orientada pela razão não pode fundamentar-se, em última análise, em questões de 

“troca de favores”. Além disso, não pode estar restrita no que diz respeito ao que poderá vir a 

possuir direitos, uma vez que nossa relação com o mundo e nosso conhecimento (racional) 

acerca dele pode revelar coisas novas, conhecimentos novos, e com eles, novos modos de se 

valorar as coisas. 

Pelo que podemos entender, a correlação entre direitos e deveres não implica uma 

correlação entre os seres a quem eles são atribuídos. Todo direito aponta para um ou mais 

deveres, afinal a garantia do direito é o comprometimento de alguns agentes em assegurá-lo. 

Mas o dever não parece apontar, ou requerer, um direito em contrapartida. O dever se impõe 

a todo ser que pensa e que se deixa guiar pelo pensamento correto, mas não exige nada em 

troca. A atitude de Nelson Mandela, por exemplo, que depois de 27 anos preso injustamente 

ainda encontra ânimo para lutar pelos seus antigos ideias, é um exemplo nítido de que as boas 

ações não exigem nada em troca, e são praticadas em consequência de seu agente se deixar 

guiar tão somente pela sua racionalidade. Por ser o dever a noção central da ética de Kant, e 

por não implicar, pelas razões expostas, uma reciprocidade, temos aqui insistido em entender 

um determinado fenômeno – o da inclusão dos animais no âmbito das ações julgáveis como 

boas ou más, e no âmbito dos direitos – a partir dos ensinamentos deste autor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho temos defendido que algumas ações que são em geral consideradas 

boas, principalmente na contemporaneidade, muitas vezes carecem de uma teoria ética que dê 

conta de classificá-las como tais. Nos referimos aqui àquelas ações praticadas com relação 

aos animais e que, tal como no caso de ações de humanos para humanos, envolvem um 

deixar-se guiar pelo que a razão pede com relação direta ao objeto moral da ação em 

particular, e não necessariamente por uma reverência indireta aos seres humanos. Tentamos 

argumentar em favor da teoria kantiana como adequada para o tratamento de tais casos, 

mesmo a despeito de tal como foi formulada originalmente, a teoria excluir tais casos de 

antemão. 

Mencionamos na introdução à apropriação desta teoria para nossos fins como a 

tomada, para conquista e não para a destruição, de uma cidade cercada por uma forte 

muralha. Previmos a existência de fragilidades nesta muralha, e de fato as encontramos. Os 

argumentos que colocam o homem como o possível agente moral, ainda que possam ser 

usados para colocá-lo também como o objeto de uma ação moral, não servem para fechar este 

domínio, para torná-lo exclusivo dos seres humanos. Eis aí a brecha que procurávamos para 

adentrar a cidade protegida, trazendo conosco novos habitantes para o seu interior. E, como 

prevíamos a entrada destes novos moradores pouco ou quase nada modifica no ambiente 

original – talvez apenas a derrubada de algumas barreiras aqui e acolá. Os homens continuam 

a comandá-la, mas agora, além dos assuntos de homens para com homens, eles também têm 

de dar conta destes novos moradores. 

Mantendo a analogia, no segundo capítulo passamos por outras cidades nas quais o 

convívio de homens e animais parecia regulamentado, natural. Sob uma inspeção mais 

cuidadosa, todavia, vimos que elas não se fundavam sobre uma base de respeito, mas tão 

somente de reciprocidade. Pior, vimos também que elas estavam irremediavelmente 

comprometidas com este ponto de vista “interesseiro”. As melhores dentre elas, como a teoria 

de Regan, apresentavam problemas por não diferenciar os tipos de animais de acordo com o 

modo como convivem conosco, implicando teses radicais demais para os propósitos iniciais 

deste trabalho. Com efeito, pretendemos apenas compreender o porquê de tratarmos uns 

animais de modo diferente dos demais, e acreditamos que o convívio próximo, e o 

conhecimento e sentimentos dele resultante, seja o responsável por tal diferenciação. Ainda 

ficamos devendo uma fundamentação mais precisa deste sentimento, deste vínculo que faz 
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com que tratemos os animais de estimação do mesmo modo que tratamos outros seres 

humanos. Isto, no entanto, poderá ser feito uma vez que tenhamos assentado a possibilidade 

de utilizar uma ética deontológica (o que foi o objetivo deste trabalho), e tenhamos buscado 

mais informações sobre nossa relação com o mundo natural ao longo do tempo. 

Voltando a estrutura deste trabalho, vimos no terceiro capítulo o quanto a teoria de 

Kant deixa a desejar quando se trata de levar seus argumentos até as últimas consequências. 

A desconsideração dos chamados casos marginais é um caso em que a teoria nos dá menos do 

que gostaríamos para compreender as ações boas (mesmo aquelas restritas a seres humanos). 

A teoria de Kant nos permite compreender ações boas entre os seres humanos capazes de se 

colocar no lugar dos demais, o típico ser humano racional. Mas ela pode permitir muito mais 

que isso: permite a compreensão de ações boas praticadas para com crianças, pessoas 

racionalmente incapacitadas, e os demais casos marginais, sem que se precise recorrer a 

deveres indiretos ou propriedades “em potência”. Basta que se considerem diferentes os 

critérios para se enquadrar na posição de um possível agente moral (posição bastante 

restritiva, à qual só podemos até agora identificar de fato o ser humano como um provável 

candidato), daqueles que qualificam alguém ou algo como o objeto, paciente, ou fim de uma 

ação moral. Para este caso os critérios devem ser bem mais flexíveis, e devem poder variar 

conforme conheçamos mais o mundo a que nos cerca, e a importância de cada coisa em seu 

funcionamento. Os animais, em especial os de estimação, são o elo que nos liga moralmente 

ao restante da natureza. 

Como no caso do cerco a Tróia, os casos marginais funcionaram como o cavalo 

deixado de presente pelos gregos – uma vez que se os coloque para dentro da cidade, se 

estará colocando também os casos dos animais de estimação, e a cidade estará conquistada. 

Se o mandatário da cidade imaginária continuará sendo Kant, ou se as mudanças, mesmo que 

sutis, o obriguem a deixá-la, é algo que não nos preocupa aqui. O que sempre nos interessou 

foi a estrutura que ela apresenta, e a promessa de que nela os homens poderão viver e agir 

bem, e ainda assim manter os portões abertos a novas criaturas que porventura se 

aproximarem. 
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