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A ÉTICA SENCIOCÊNTRICA E A EXCLUSÃO DE 
INVERTEBRADOS DA CONSIDERAÇÃO 
MORAL 
 
Cecília de Souza Valente1 
 

“Disse eu no meu coração, quanto a condição dos filhos dos 
homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver 
que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede 
aos filhos dos homens, assim mesmo também sucede aos ani-
mais, e lhes sucede a mesma coisa; como morre um, assim 
morre o outro; e todos tem o mesmo fôlego, e a vantagem dos 
homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vai-
dade. Todos vão para o mesmo lugar; todos foram feitos do pó, 
e todos voltarão ao pó”. 
 

Rei Salomão, século X a.C. 
Citado em Eclesiastes 3:18-21  

 
Resumo: O debate ético sobre a consideração moral a animais 
não humanos é atualmente centrado na presença de senciência 
nesses indivíduos, sendo assim uma ética senciocêntrica, a qual 
por sua vez direciona a atual legislação ocidental de proteção 
animal a proteger animais não humanos reconhecidamente 

 
1 Este artigo baseia-se na monografia apresentada pela autora para conclusão do III 
Curso de Pós-Graduação em Direito dos Animais, pela Universidade de Lisboa, Por-
tugal. Atualmente a autora é Pesquisadora de Pós-doutorado na National University 
of Ireland Galway, Irlanda. A autora é Bacharel em Medicina Veterinária e Mestre em 
Ciência Animal pela Universidade Estadual de Londrina, Brasil, e Doutora em Aqui-
cultura pela Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.  
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sencientes. Somente vertebrados e cefalópodes tem sua senciên-
cia admitida e portando são protegidos por legislações como a 
Diretiva Europeia 2010/63/EU. No entanto, apesar de a imensa 
maioria dos animais não humanos serem invertebrados e de mui-
tos deles mostrarem-se sencientes, os invertebrados em sua 
maior parte são excluídos do debate ético, assim como não rece-
bem qualquer consideração moral e não são protegidos por le-
gislação alguma. Os crustáceos decápodes, como caranguejos, 
lagostas e camarões são, indubitavelmente, sencientes; insetos e 
aracnídeos como aranhas e escorpiões demonstram fortemente o 
serem também; anelídeos como minhocas e gastrópodes como 
caracóis demonstram reação de escape a estímulos dolorosos; 
moluscos bivalves, como mexilhões, ostras, vieiras e berbigões 
apresentam receptores para dor. Todavia, os invertebrados estão 
amplamente excluídos da esfera de consideração moral, seja de-
vido a diferentes vieses, como os vieses da empatia ou do inteli-
gentismo, ou por questões culturais, ou também por ainda não 
haver consenso se são ou não sencientes. Ademais, para se pro-
var que um animal não humano é senciente, por muitas vezes 
este é submetido a condições de desconforto, estresse ou dor. 
Como poderia ser ética e moralmente justificável provocar qual-
quer prejuízo a um indivíduo potencialmente senciente para se 
testar se o mesmo é senciente? Como poderia ser ética e moral-
mente justificável (ab)usar de invertebrados em experimentação 
animal, inclusive sem qualquer legislação que os proteja? Ou 
ainda vistos como objetos de extrativismo, como quando produ-
zidos para consumo? O vazio legal que circunda os invertebra-
dos é imenso e, considerando a senciência como condição fun-
damental e primeira para se dar consideração moral a alguém, a 
ciência deve ampliar quem ela reconhece por senciente, a ética 
animal deve rever a quem devemos consideração moral e a le-
gislação animal deve apresentar inovações legislativas e incluir 
invertebrados em seu escopo protetivo. Assim, o presente traba-
lho destaca que é necessário abrir nossa percepção moral pois de 
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fato devemos consideração moral a todos os animais não huma-
nos e não haveria prejuízo algum em atribui-la a indivíduos que 
talvez não sejam sencientes. A atual ordenação ética e moral é 
baseada em hierarquias, padrões antropocêntricos e em limita-
ções da ciência e da ética senciocêntrica. Os animais não huma-
nos precisam de uma ética genuinamente animalista. 
 
Palavras-Chave: animais não humanos, ética animal, legislação 
animal, senciência.  
 
Abstract: The ethical debate on the moral consideration of non-
human animals is currently centred on the presence of sentience 
in these individuals, being, therefore, a sentiocentric ethics, lead-
ing the current Western animal protective legislation to protect 
non-human animals known to be sentient. Only vertebrates and 
cephalopods have their sentience admitted and are therefore pro-
tected by legislation such as the European Directive 
2010/63/EU. However, despite the vast majority of non-human 
animals being invertebrates and many of them being sentient, 
almost all invertebrates are excluded from the ethical debate, do 
not receive any moral consideration, and are not protected by 
any legislation. Decapod crustaceans (e.g., crabs, lobsters, and 
shrimp) are undoubtedly sentient; insects and arachnids (e.g., 
spiders and scorpions) strongly demonstrate being as well; an-
nelids (e.g., earthworms) and gastropods (e.g., snails) demon-
strate an escape reaction to painful stimuli; bivalve molluscs 
(e.g., mussels, oysters, scallops, and cockles) have pain recep-
tors. However, invertebrates are largely excluded from the 
sphere of moral consideration, either due to different biases, 
such as the biases of empathy or intelligence, for cultural rea-
sons, or because there is still no consensus on whether they are 
sentient. Furthermore, to test if a non-human animal is sentient, 
animals are often subjected to conditions of discomfort, stress, 
or pain. How could it be ethically and morally justifiable to do 
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any harm to a potentially sentient individual to test whether he 
or she is sentient? How could it be ethically and morally justifi-
able to (ab)use invertebrates in animal testing, and without any 
legislation protecting them? Or being seen as objects of extrac-
tivism, as when produced for consumption? The legal void that 
surrounds invertebrates is immense and, considering sentience 
as a fundamental and first condition for giving moral considera-
tion to someone, science must expand who it recognizes as sen-
tient, animal ethics must review to whom we owe moral consid-
eration, and animal legislation must introduce legislative inno-
vations to include invertebrates in its protective scope. The pre-
sent work highlights the necessity to open our moral perception 
because in fact we owe moral consideration to all non-human 
animals and there would be no harm in giving it to individuals 
who may not be sentient. The current ethical and moral ordering 
is based on hierarchies, anthropocentric standards, and limita-
tions of science and sentiocentric ethics. Nonhuman animals 
need genuine animal-centric ethics. 
 
Keywords: non-human animals, animal ethic, animal legislation, 
sentience.  
 
1. INTRODUÇÃO  
 

enciência é a capacidade que um organismo pos-
sui para reconhecer-se como primeira pessoa e ser 
passível de vivenciar experiências, sejam elas po-
sitivas ou negativas. Cunha (2021) defende que a 
capacidade de vivenciar toda e qualquer experiên-

cia denota senciência. Por outro lado, DeGrazia (2020) argu-
menta que ter experiência subjetiva não implica, necessaria-
mente, ter senciência, sendo que para que esta exista é necessário 
a capacidade de experiência consciente. Mallat e Feinberg 
(2020) propõem a senciência como a forma mais básica de 

S
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consciência, ou consciência fenomenal, entendida como a capa-
cidade de ter experiências sensoriais, incluindo imagens, e expe-
riências afetivas, que incluem emoções e humor. Broom (2020) 
entende a senciência como a capacidade de ter sentimentos, in-
cluindo alguma memória e análise de ações, avaliação de riscos 
e benefícios e algum grau de consciência. Ou seja, senciência, 
consciência fenomenal e capacidade de ter experiências seriam 
definições de um mesmo conceito. Dar consideração moral a al-
guém é ponderar como nossas ações podem influenciar ou afetar 
este alguém, positiva ou negativamente (Cunha 2021, DeGrazie 
2020). Portanto, na ética senciocêntrica, o critério da senciência 
indica qual ser deve receber consideração moral, sendo a senci-
ência, neste critério, necessária e suficiente para determinar 
quem pode ser beneficiado ou prejudicado por nossos atos e 
omissões (Cunha 2021). 

Entre 95% e 99% de toda a fauna conhecida de nosso 
planeta é composta por invertebrados, os quais tem em comum 
o fato de não possuírem coluna vertebral; contudo, nas demais 
características são muito diversos, incluindo uma miríade de for-
matos, comportamentos, habitat, tamanho, biomassa e biologia, 
compreendidos em mais de 30 distintos filos taxonômicos. São 
distintos grupos taxonômicos considerados mega diversos, onde 
“sequer sabemos a ordem de magnitude do número possível de 
espécies desconhecidas” (Pie 2016, p. 138). Uma parte da comu-
nidade científica já reconhece a senciência de alguns poucos in-
vertebrados, tais como cefalópodes, crustáceos decápodes, e al-
guns insetos, como abelhas. As regulamentações para sua prote-
ção, contudo, ainda são muito limitadas e variam entre países. 
Ademais, muitos invertebrados ainda são completamente esque-
cidos ante qualquer consideração moral e quase a totalidade de 
todos os invertebrados excluídos de grande parte da proteção 
animal. São por muitos considerados “animais incogniscientes, 
inconscientes e insencientes”, ou seja, “não pensam, não sentem 
e não sofrem” (Magalhães-Sant’Ana 2009).  
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São negligenciados por disciplinas como Medicina Ve-
terinária e Direito Animal. Muitos são considerados organismos 
inferiores e, por isso, podem ser (ab)usados como substitutos de 
animais considerados superiores na experimentação animal. São 
produzidos para consumo humano e produção de ração animal, 
além de serem utilizados para exploração daquilo que produzem, 
como por exemplo o mel, que serve de sustento para a colmeia, 
ou a seda, para a formação do casulo que protege a lagarta pré 
mariposa. Ademais, mesmo dentre os pensadores e ativistas da 
causa animal, muitos ainda são os vieses que impedem uma con-
sideração aos invertebrados, tais como o tamanho reduzido de 
muitos deles e a empatia que muitas vezes podem não despertar 
nos humanos. Portanto, se “todos os animais são iguais, mas al-
guns animais são mais iguais do que outros”, são os invertebra-
dos os menos iguais - em uma paráfrase das regras tiranas de 
Napoleão, personagem de George Orwell2.  

Neste contexto, o presente estudo visa discutir o critério 
da senciência como condição para consideração moral e a exclu-
são da imensa maioria dos invertebrados desta ponderação. O 
texto apresenta alguns grupos taxonômicos de invertebrados; 
contudo, como são muitíssimos, seria virtualmente impossível 
apresentar e discutir todos os grupos. A ordem apresentada se-
gue o atual reconhecimento da senciência pela ciência contem-
porânea e sua atual proteção legal. Inicia-se com os moluscos 
cefalópodes, os quais tem sua senciência reconhecida pela ciên-
cia e bem-estar protegidos por algumas legislações. Em seguida 
crustáceos decápodes, os quais apesar de ter sua senciência re-
conhecida por grande parte da comunidade científica, foram ex-
cluídos de grande parte da proteção legal. Segue-se com os in-
setos, que possuem fortes se não conclusivas evidências de sen-
ciência, mas amplamente negligenciados pela maioria das legis-
lações, incluindo seu bem-estar. Em seguida, grupos de inverte-
brados para os quais há alguma sugestão de consciência, porém 

 
2 A Revolução dos Bichos. George Orwell. Uenp, 2015, p.81. 
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ainda inconclusiva. Por fim, invertebrados para os quais, até o 
momento, não há evidência de senciência. Seguem-se então um 
questionamento à ética senciocêntrica com subsequente consi-
deração à escala sociozoológica e finaliza-se com reflexões so-
bre o atual momento ético, legal e com a recomendação para 
uma ética animalista.  
 
2. INVERTEBRADOS 
 
2.1 CEFALÓPODES 
 

Os cefalópodes são animais marinhos, encontrados desde 
os mares tropicais até os glaciais. Chocos, lulas, polvos e náuti-
los3 são os fascinantes e sofisticados cefalópodes e, por conta 
disto, considerados vertebrados honorários4 (Fig. 1). São uma 
classe de moluscos muito conhecidos por seu gracioso movi-
mento dos tentáculos ao movimentar-se, assim como pelo vigo-
roso impulso destes quando em movimento de escape, também 
chamado natação a jato, o qual é especialmente observado em 
lulas. Também são lembrados pelo jorrar de tinta que enuvia a 
água ao se redor e por sua capacidade de camuflagem e texturi-
zação de pele, onde a mudança de coloração e mimetismo de-
vem-se tanto para intimidação de um possível predador quanto 
para avisar outros indivíduos da presença daquele, característi-
cas estas muito distintas nos polvos e chocos (Hanlon et al. 2018, 
CephBase 2021). Até o momento, cerca de 1000 espécies de ce-
falópodes foram descritas, as quais apresentam enorme varie-
dade de tamanho, desde o pequenino polvo pigmeu de 30 g até 

 
3 São os náutilos a inspiração para dois submarinos de mesmo nome Nautilus, tanto 
do inventor e engenheiro Robert Fulton, em julho de 1800 (Furber 1934), quanto do 
Capitão Nemo (personagem de Júlio Verne, criado em 1869). 
4 O entendimento dos cefalópodes como “vertebrados honorários” denuncia-nos cla-
ramente o viés do inteligentismo, no qual criam-se graus hierárquicos baseados em 
classificação taxonômica que refletem a scala naturae aristotélica, sendo considera-
dos mais dignos de moralidade seres por nós humanos ou pela ciência julgados mais 
inteligentes. 



_354________RJLB, Ano 8 (2022), nº 2 
 

 

o polvo gigante do Pacífico de 50 kg (Scimeca 2011, Cascon, 
Rocha-Barreira 2016). Há também as lulas gigantes ou lulas co-
lossais5, sobre as quais estima-se que um indivíduo adulto atinja 
entre 14 e 18 m de comprimento. Contudo, as lulas gigantes são 
raramente observadas vivas e, portanto, muito de sua biologia e 
comportamento permanecem desconhecidos (Bizerra Junior 
2017, Galileu 2019). Os náutilos distinguem-se dos chocos, lulas 
e polvos por possuírem uma concha externa compartimentada, a 
qual, devido às diversas câmaras internas preenchidas somente 
com gás (o corpo dos náutilos ocupa somente a última câmara), 
confere alta flutuabilidade, além de proteção contra predadores. 
A concha também está presente em chocos e lulas; contudo, nos 
chocos ela está presente internamente e atua como uma câmara 
para auxiliar a flutuabilidade. Já nas lulas, a concha, apesar de 
externa, é marcadamente reduzida, constituindo somente uma 
fina camada córnea. Nos polvos, a concha não é encontrada (Sci-
meca 2011, Cascon, Rocha-Barreira 2016).  

Estes moluscos são os primeiros e únicos invertebrados 
a terem sua senciência reconhecida pela ciência e protegida por 
leis que regulam a experimentação animal, tal como a Diretiva 
Europeia 2010/63/EU. Segundo esta diretiva europeia, “a sua 
[dos cefalópodes] capacidade para sentir dor, sofrimento, angús-
tia e dano duradouro está cientificamente demonstrada” (Dire-
tiva Europeia 2010/63/EU, 2010, p. 34). No Canadá, são prote-
gidos por lei desde 1991; o Canadá também protege outros in-
vertebrados considerados capazes de serem prejudicados com 
dor, estresse ou outros sofrimentos (Berry et al. 2015, Mather, 
Carere 2016). Em 1993, o Reino Unido incluiu o polvo comum 
(Octopus vulgaris) no Animals (Scientific Procedures) Act 1986 

 
5 Provavelmente o combate do Capitão Nemo, descrito em 20 mil léguas submarinas 
de Júlio Verne, contra o que o Capitão chamou de polvo gigante ou terrível monstro 
foi contra uma lula gigante, como a Mesonychoteuthis hamiltoni ou a Architeuthis dux 
(Bizerra Junior 2017, Cascon, Rocha-Barreira 2016). Na mitologia e literatura, esses 
animais de dimensões imensas são muitas vezes também chamados de Kraken (Sierra, 
González 2016).  
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e demais cefalópodes após a Declaração de Cambridge (2012). 
A lei suíça de proteção animal, ao incluir todos os invertebrados, 
contempla também cefalópodes; assim como a lei norueguesa, 
que inclui cefalópodes, bem como decápodes e abelhas. Ade-
mais, a Austrália e a Nova Zelândia tem leis de proteção animal 
que incluem polvos e lulas (Berry et al. 2015).  

  

B A 

C 

D 

 

Figura 1: Representantes de cefalópodes; a: polvo; b: lula; c: choco; d: náutilo. Fonte: Pixabay Website (2021), 
Shutterstock (2022). 
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De fato, cefalópodes possuem sistema nervoso complexo 
e com grande cefalização, com lateralização cerebral sugerindo 
especialização de processos cognitivos e um cérebro recoberto e 
protegido por um crânio cartilaginoso (Mather 2007, Cascon, 
Rocha-Barreira 2016). Apresentam fibras nervosas incluindo 
motoras as quais regulam o processo natatório e de fuga, além 
de desenvolvidos órgãos sensoriais, tais como olhos complexos 
com córnea, íris, retina e pálpebra (sua presença e estrutura va-
riam conforme espécies e gêneros), os quais possuem mais de 
100 mil fotorreceptores por mm², além de responderem a estí-
mulos luminosos de forma similar aos vertebrados. Os cefalópo-
des também tem células sensoriais que percebem o ambiente, 
além de células táteis e quimiorreceptoras e órgãos olfatórios 
(Cascon, Rocha-Barreira 2016). De fato, possuem os cinco sen-
tidos desenvolvidos: visão, paladar, tato, olfato e audição (Han-
lon et al. 2018). São habilidosos no uso de ferramentas, possuem 
memória espacial e capacidade de localização no espaço, além 
da formação de conceitos, aprendizagem, capacidade de resolu-
ção de tarefas, comportamentos sofisticados e de brincadeira e 
diferentes personalidades, assim como relações sociais, processo 
de decisão e sistema de sinalização e comunicação sofisticados 
(AHAW 2005, Mather 2007, Alupay et al. 2015, Hanlon et al. 
2018). Destaca-se que quando sofrem de alguma injúria, prote-
gem a área do corpo machucada por longos períodos (Alupay et 
al. 2015).  
  
2.2 CRUSTÁCEOS 
 

A classe dos crustáceos é composta por 42 mil espécies 
descritas, dentre as quais lagostas e lagostins, caranguejos e siris, 
tatuís, camarões, percebes e piolhos-do-mar, além de pequeni-
nos crustáceos como artêmia, copépodes e pulgas d’água. Dentre 
os crustáceos decápodes, estimam-se entre 10 e 18 mil espécies, 
incluindo camarões, caranguejos, siris e lagostas (Fig. 2 a, b, c). 
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Possuem um esqueleto externo, o exoesqueleto, que os permite 
crescer por mudas (i.e., ecdises) e seu nome vem por possuírem 
cinco pares de patas, conhecidas por pereópodes ou apêndices 
dos últimos cinco segmentos torácicos (Miller, Harley 2010). 
Espécies como lagostas apresentam uma cauda em formato de 
leque, formada pelos segmentos chamados telson e urópodes. 
Habitam diversos ecossistemas, como ambiente marinho (mar 
profundo e regiões costeiras), manguezais e água doce, sendo 
conhecidas também espécies terrestres e aquáticas subterrâneas. 
São animais altamente complexos em termos de 

B 

C D 

A 

Figura 2: Representantes de crustáceos; a: camarão; b: caranguejo; c: lagosta; d: percebes. Fonte: Pixabay 
Website (2021), Shutterstock (2022). 
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comportamento. Os cuidados maternos em lagostas, por exem-
plo, são observados até a eclosão dos ovos. Durante a incubação, 
a mãe lagosta inspeciona e limpa seus ovos periodicamente com 
seus cuidados maternais, além de movimentar delicadamente os 
pleópodes (i.e., patas nadadoras ou apêndices abdominais), man-
tendo assim os ovos adequadamente oxigenados (Ritar, Smith 
2008). Os hábitos e atividades dos decápodes são influenciados 
por ciclos de marés, ciclo lunar e intensidade luminosa. Muitas 
espécies de caranguejo, por exemplo, tem a liberação das larvas 
em noites de lua nova a cheia, quando ocorrem maiores ampli-
tudes de maré, comportamento este provavelmente visando a 
proteção das larvas contra predadores como peixes planctotrófi-
cos6 de hábitos diurnos (Hattori, Pinheiro 2003). Possuem um 
excepcional sistema visual e apresentam comportamento de ca-
muflagem (Ruppert et al. 2004, Noga et al. 2011). Há uma 
grande diversidade em termos de desenvolvimento, desde a fase 
embrionária (pré eclosão dos ovos), passando por significativas 
mudanças morfológicas (incluindo estágios larvais e metamórfi-
cos), comportamentais e ecológicas até atingirem a idade adulta 
(Haug 2020, Scholtz 2020). 

Os crustáceos, particularmente os da ordem decápode, 
demonstram distintamente serem seres sencientes. Apesar de 
poucos estudos terem se dedicado a demonstrar a resposta de 
decápodes a estímulos dolorosos e a estresse, há fortes evidên-
cias que apontam para a presença de habilidades cognitivas com-
plexas nesses animais e não apenas estímulos nociceptivos (res-
posta reflexa). São animais que experimentam sofrimento e es-
tão cientes da localização da dor (Barr et al. 2008, Elwood et al. 
2009, Gerardhi 2009). Os decápodes apresentam comporta-
mento baseado em decisão e prolongada mudança de comporta-
mento ao sofrerem estímulos dolorosos, resposta a analgésicos e 
anestésicos, proteção da parte do corpo que foi lesionado e sinais 
de ansiedade ao serem repetidamente submetidos a estímulos 

 
6 Organismos planctotróficos são os que se alimentam de organismos planctônicos.  
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dolorosos, além de respostas bioquímicas ao stress, tais como 
aumento de lactato na hemolinfa e aumento da serotonina cere-
bral (Elwood & Adams 2015, Foss et al. 2015, Conte et al. 2021, 
Passantino et al. 2021).  

Com base nas fortes evidências de senciência dos decá-
podes, países como Austrália, Nova Zelândia, Áustria, Itália e 
Suíça, além de regiões da Alemanha, já os incluíram no escopo 
legal de proteção animal. É proibido o cozimento de lagostas vi-
vas na Nova Zelândia, Suíça e Itália. Ademais, de acordo com a 
legislação suíça, os decápodes devem ser transportados em seu 
ambiente natural (como água do mar), sendo proibido trans-
portá-las em água gelada ou gelo. Similarmente, é crime de maus 
tratos estocar lagostas vivas no gelo em restaurantes italianos 
(Mills 2018, Conte et al. 2021).  

Todavia, muitas outras nações ainda não reconhecem a 
senciência de crustáceos e os excluem de qualquer proteção le-
gal, tais como outros países da União Europeia, Reino Unido e 
países das Américas como o Brasil. A organização Crustacean 

Compassion trabalha para o reconhecimento de crustáceos decá-
podes no conceito de “animais”, visando assim incluí-los na pro-
teção legal do Reino Unido. O comitê de ética europeu recomen-
dou a inclusão de crustáceos decápodes na Diretiva Europeia 
(2010/63/EU) que regulamenta o uso de animais para pesquisa e 
experimentação (AHAW 2005); contudo, os decápodes foram 
excluídos do texto final da Diretiva. Lamentavelmente, é possí-
vel encontrar, ainda nos dias de hoje, estabelecimentos comerci-
ais ofertando a seus clientes o serviço de cozimento de decápo-
des vivos (Fig. 3). São comumente vendidos vivos, muitas vezes 
aglomerados e imobilizados, espécies aquáticas expostas ao ar 
livre, ou até mesmo embrulhados vivos.  
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Os percebes são crustáceos pedunculados (Fig. 2 d) que 
habitam sobretudo a zona intertidal7, onde vivem em densas co-
lônias associadas a substratos rochosos expostos à forte ação das 
ondas. A densidade média das colônias de percebes está em 
torno de 1500 a 2300 indivíduos por m², com maiores densida-
des podendo atingir até 6000 percebes por m² (Borja et al. 2006). 
A distribuição e densidade dessas colônias está diretamente 

 
7 Zona intertidal é a zona costeira entre marés, que é coberta pela água quanto da maré 
alta e fica exposta quando em maré baixa. 

Figura 3: Oferta de serviço por um estabelecimento comercial para cozimento de decápodes vivos. 
Foto da autora, registrada em 30 de abril de 2020, Portugal. 
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correlacionada ao regime e energia das ondas, isto é, maior den-
sidade de percebes é observada onde há maior movimento de 
águas e quebra de ondas, pois isto permite maior tempo de ali-
mentação e maior disponibilidade de alimento e oxigênio (Borja 
et al. 2006, Santos 2019). Até o momento, é mínimo o que en-
tendemos sobre a cognição e possível senciência dos percebes e 
pouquíssimo se conhece sobre outras condições que afetariam o 
bem-estar desses animais, sendo que estas são, em sua maioria, 
resultados de estudos sobre a biologia e comportamento (e.g., 
alimentar e reprodutivo) em uma tentativa de sua produção em 
cativeiro.  
 
2.3 INSETOS 
 

Estima-se que três quartos de todos os animais não hu-
manos hoje conhecidos sejam insetos, o equivalente a 200 mi-
lhões de indivíduos insetos para cada ser humano ou que a bio-
massa de formigas seja semelhante à biomassa de seres humanos 
(Tavares 2016). Insetos são uma classe do filo Arthropoda com 
aproximadamente 1 milhão de espécies descritas, dentre as quais 
besouros, joaninhas, borboletas, libélulas, moscas, mutucas, 
mosquitos, abelhas, formigas, cupins, baratas, grilos, louva-
deus, gafanhotos e bicho-da-seda (Fig. 4). São encontrados vir-
tualmente em todos os ambientes do planeta, mas é no ambiente 
terrestre e de água doce onde vivem em maior número. Como 
principais características morfológicas, apresentam corpo adulto 
composto por três partes: (1) cabeça, geralmente com um par de 
antenas; (2) tórax tri segmentado, com três pares de pernas e de 
um a dois pares de asas; (3) abdômen comumente com 11 seg-
mentos. Possuem exoesqueleto de quitina e proteínas e crescem 
por muda (ou ecdise), tendo o crescimento regulado pelo hormô-
nio ecdisona. Seu coração bombeia a hemolinfa em um sistema 
de circulação aberta (Cooper 2011, Tavares 2016). Alguns inse-
tos passam por estágios metamórfico completos, o que inclui as 
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fases de ovo, larva, pupa e adulto, como, por exemplo, as borbo-
letas, mariposas, besouros e moscas. Já outros, como o gafa-
nhoto, eclodem do ovo em uma forma similar ao indivíduo 
adulto, passando por processos de muda até atingirem a forma 
corporal final de um indivíduo adulto (Cooper 2011). Com a fun-
ção de transmitir a informação aos neurônios, os insetos pos-
suem exteroceptores cutâneos que respondem a estímulos quí-
micos e mecânicos, possibilitando a comunicação com o meio, 
além de proprioceptores nas articulações os quais permitem o 
controle sobre os movimentos corporais, tais como a localização 
e extensão dos movimentos. Apresentam também olhos compos-
tos por unidades fotorreceptoras individuais chamadas omatí-
deos, supridos por um nervo óptico que, por sua vez, conecta-se 
a um nervo principal. Dependendo da espécie de inseto, estão 
presentes centenas a milhares de omatídeos nos olhos compostos 
(Tavares 2016).  

Muitos insetos, tais como formigas, abelhas sociais e 
vespas, tem interações sociais complexas onde a comunicação 
modula socialmente a vida em grupo. Esta comunicação ocorre, 
primordialmente, por meio de sinais químicos como feromônios, 
mas também associada a movimentos de dança. Os insetos de-
tectam os sinais químicos em seus quimiorreceptores olfativos 
(sensillum) localizados nas antenas e patas. Cada quimiorrecep-
tor contem um ou mais neurônios sensoriais, os quais se conec-
tam com a região cerebral (Wittwer et al. 2017). Os feromônios 
são particulares para cada indivíduo, podendo este ser identifi-
cado por seus feromônios em termos de sexo, colônia de perten-
cimento e sua função exercida na mesma. Quando a abelha deixa 
seu ferrão em determinado indivíduo, há a liberação de feromô-
nios que sinalizam às demais abelhas sobre uma potencial ame-
aça (A.b.e.l.h.a. 2020). As abelhas sociais, por exemplo, execu-
tam uma dança responsável por transmitir informações precisas 
sobre disponibilidade e fonte de alimento a outras abelhas de seu 
grupo, assim como sobre o estoque de alimento disponível na 
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colônia (George, Brockman 2019).  
O fato de os insetos apresentarem estrutura cerebral com 

funções análogas ao mesencéfalo dos vertebrados e por ter lugar 
no mesencéfalo o processamento das experiências subjetivas, as 
quais estão relacionadas à consciência básica do mundo sem de-
mandar uma maior reflexão sobre esta consciência, são os inse-
tos capazes de ter experiências subjetivas (Klein, Barron 2016).  
Embora para alguns autores a capacidade de ter experiências 
subjetivas não é suficiente para se afirmar a senciência, insetos 
tem interesses que importam moralmente (DeGrazia 2020). In-
setos possuem capacidades cognitivas avançadas, tais como pro-
cessamento e categorização de informações, capacidade de aten-
ção e de reconhecimento de indivíduos e objetos, comunicação 
e raciocínio causal, além de representação mental de espaço e 
tempo (Baracchi, Baciadoona 2020). As abelhas, por exemplo, 
evitam tomar decisões se incertas sobre o que fazer frente a si-
tuações difíceis (Perry, Barron 2013), além de as abelhas e ves-
pas reconhecerem rostos e padrões (Avarguès-Weber et al. 
2010). 

Há, então, forte evidência de serem os insetos seres sen-
cientes. Contudo, são amplamente excluídos de qualquer consi-
deração moral e legislações que os protejam. Muitos insetos são 
usados como organismo modelo para estudos de conservação, 
ecotoxicologia e biotecnologia (Vilcinskas 2011, Muhammad et 
al. 2021), mas a imensa maioria das regulamentações para expe-
rimentação animal não os inclui. Procedimentos severos e cru-
entos tal como lobotomia são praticados em insetos como dro-
sófilas sem qualquer proteção a estes indivíduos, devido ao va-
zio legal referente a insetos (Magalhães-Sant’Ana 2009). Estes 
são explorados em diferentes indústrias, como a indústria apí-
cola ou da seda, além da produção de carne de insetos. Na antro-
poentomofagia, mais de 1700 espécies de insetos são usadas 
para consumo humano, tais como besouros, formigas, grilos e 
gafanhoto, além de aracnídeos como aranhas e escorpiões 
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(Romeiro et al. 2015). Vale ressaltar a morte de imensa quanti-
dade de indivíduos insetos que são necessários para produzir um 
quilo de carne. 
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Figura 4: Representante dos insetos; a: abelhas; b: barata; c: besouro; d: bicho da seda; e: borboleta; f: 
cupins; g: formigas; h: gafanhoto; i: grilo; j: joaninha; k: libélula; l: louva a deus; m: mosca; n: mosquito; 
o: mutuca. Fonte: Pixabay Website (2021).  
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2.4 ARACNÍDEOS 
 

Os aracnídeos são artrópodes da classe Arachnida, com 
mais de 74 mil espécies descritas, dentre as quais, aproximada-
mente, 50% são aranhas, 40% ácaros e carrapatos e 10% escor-
piões (Fig. 5). São animais carnívoros e predadores principal-
mente de insetos. Possuem corpo composto por duas seções: (1) 
prossoma ou cefalotórax: cabeça fusionada com tórax; e (2) 
opistossoma: abdômen. Nas aranhas, o pedúnculo, semelhante a 
uma cintura, conecta o prossoma com o opistossoma, o que con-
fere maior mobilidade de movimento; já nos ácaros e carrapatos, 
estes estão fusionados (Pechenik 2016). Altamente adaptados ao 
meio terrestre, possuem (1) quelíceras: o primeiro par de apên-
dice do prossoma, semelhantes às antenas dos insetos, mas com 
função alimentar; (2) pedipalpos: o segundo par de apêndice do 
prossoma, também chamado de pernas maxilares; (3) quatro pa-
res de patas (Brazil, Porto 2016). Apresentam exoesqueleto e, 
portanto, crescimento por ecdise, mudando até o último instar 
adulto. Exceção são aranhas fêmeas tarântulas, as quais apresen-
tam muda durante toda a vida, que ultrapassa os vinte anos e com 
registros de tarântulas atingindo cerca de trinta anos de idade. 
Os machos da tarântula, por sua vez, vivem somente até atingir 
a maturidade. Os escorpiões vivem entre dois e seis anos, com 
registros de até oito anos de vida. Aranhas e escorpiões são mui-
tas vezes mantidos em zoológicos, criados como pets (e.g., ara-
nhas tarântulas) ou usados em pesquisa (e.g., aranhas Araneo-

morphs; Pizzi 2011; Silva [s.d.]a). 
Os aracnídeos possuem sistema nervoso centralizado, lo-

calizado na parte anterior do corpo, composto por: (1) cérebro: 
gânglio cerebral pré-oral, dividido em protocérebro (do qual par-
tem gânglios para os olhos) e tritocérebro (do qual partem gân-
glios para as quelíceras); (2) cordão nervoso central pós-oral; (3) 
gânglio subesofágico, o qual partem inervações para as patas, 
quelíceras e pedipalpos (Brazil, Porto 2016). A visão, apesar de 
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parecer limitada à detecção de movimentos e intensidade lumi-
nosa em algumas espécies como as aranhas caranguejeiras, em 
outras, confere amplo campo visual e permite a formação de 
imagens e detecção de movimentos, como nas aranhas saltado-
ras (Família Salticidae) e caçadoras (Famílias Lycsoidae e Tho-
misidae; Pizzi 2011; Brazil, Porto 2016). As aranhas, em sua 
maioria, possuem oito olhos, mas podem também ter seis, qua-
tro, dois ou até mesmo nenhum olho (Silva [s.d.]b). Já os escor-
piões possuem quatro olhos, sendo um par mediano e um par 
lateral com uma única lente com alguns fotorreceptores (Locket 
2001; Pechenik 2016). Eles identificam intensidade luminosa, 
mas tem menor capacidade de distinguir formas, especialmente 
aquelas localizadas a longa distância (Bost, Gaffin 2004). Al-
guns, como o escorpião imperador (Pandinus imperator), são 
praticamente cegos (Silva [s.d.]a).  

O tato é bem desenvolvido nos aracnídeos. As aranhas e 
os escorpiões possuem pelos sensoriais, os quais são sensíveis à 
corrente, movimentação e vibração de ar, permitindo a detecção 
da presa (Pizzi 2011). As aranhas tem receptores de umidade, 
neurônios fotossensíveis ao longo do corpo e inúmeras fibras 
nervosas expostas ao ambiente externo (Pechenik 2016). Com a 
ponta das patas, elas experimentam o alimento e testam o subs-
trato onde se encontram (Pizzi 2011). Nos escorpiões, um órgão 
sensorial chamado pectina possui mecanorreceptores e quimior-
receptores capazes de reconhecer o tipo de substrato onde o in-
divíduo se encontra, distinguindo características em substratos 
menores do que um grão de areia, e perceber vibrações no solo, 
além de função de localização e detecção da presa e de parceiros 
(Frye 2011; Avery et al. 2016; Brazil, Porto 2017).  

Apesar de a maioria dos aracnídeos ter vida solitária, 
muitos outros vivem socialmente, como algumas aranhas sociais 
construtoras de teia, as quais cooperam e trabalham em grupo 
para capturar a presa e cuidar da ninhada, como por exemplo, 
aranhas das famílias Agelenidae, Eresidae, Theridiidae e 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 2________367_ 
 

 

Dictynidae; e também as aranhas não construtoras de teia, mas 
também sociais Delena cancerides e Tanpinullus sp. (Pizzi 
2011). Além de sistema nervoso central, os aracnídeos tem com-
portamento flexível e capacidades mentais que os tornam dignos 
de consideração moral (Mikhalevich, Powell 2020). Aranhas 
saltadoras traçam suas rotas e planejam multifacetados desvios 
de trajetória, tem estratégias elaboradas de caça e emboscada, 
além de razoar e adaptar suas técnicas de caça a desconhecidas 
defesas de presas inéditas (Harland, Jackson 2000). Estas ara-
nhas tem competência numérica, ou seja, são capazes de enten-
der o números de presas, distinguindo entre os números um e 
dois e categorizando acima de três como “muitos” (Cross, Jack-
son 2017). Escorpiões orientam-se no espaço utilizando gradi-
entes químicos, gradientes de umidade, luminosidade, polariza-
ção da luz e campo magnético terrestre, além de usar a visão para 
auxiliar a navegação, identificação do relevo e seguir pegadas; 
ademais, suas escolhas direcionais são não aleatórias, mostrando 
intencionalidade para retornar à toca com a qual estão familiari-
zados (Bost, Gaffin 2004). É sugerido que os escorpiões também 
usem informação tátil para navegação, armazenando memórias 
de texturas dos substratos (Avery et al. 2016).   

Figura 5: Representantes de aracnídeos; 
a: aranha; b: escorpião; c: carrapato. 
 

 Fonte: Pixabay Website (2021). 
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2.5 MOLUSCOS BIVALVES 
 

Os bivalves são uma classe de moluscos que tem por ca-
racterística distinta possuírem concha com duas valvas, as quais 
servem de proteção e contem a musculatura e demais estruturas 
corporais. Mais de 20 mil espécies já foram descritas, sendo seus 
principais representantes ostras, mexilhões, amêijoas, vieiras e 
berbigões (Fig. 6), com indivíduos desde 1 mm até 1,5 m de 
comprimento (e.g., ostra gigante Tridacna gigas). São animais 
filtradores, ou seja, filtram a água que neles internamente cir-
cula, removendo dela partículas, detritos, fitoplâncton e micro-
organismos. Tem, portanto, relevância na manutenção da quali-
dade da água, além de sua concha servir como substrato para 
outros seres, que a colonizam (Levine 2011). Os bivalves são 

A 
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B 

Figura 6:  Representantes de molus-
cos bivalve; a: mexilhão comum; b: 
ostras; c: amêijoa; d: berbigão; e: vi-
eiras.  

Fonte: Pixabay Website (2021). 
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animais exclusivamente aquáticos, habitando água doce, estuá-
rios e mares; neste último, desde as águas rasas da zona inter-
maré, onde são encontrados em grande quantidade, até maiores 
profundidades. Alguns são animais gregários, fixando-se em 
substratos como rochas e formando colônias (e.g., ostras); outros 
também vivem no substrato, porém de forma livre, sem fixação 
(e.g., Pectinidae). Outras espécies perfuram o substrato (e.g., Te-
redenidae), enquanto outras vivem enterradas (e.g., Veneridae; 
Cascon, Rocha-Barreira 2016).  

Os moluscos bivalves possuem simples sistema nervoso, 
com cefalização reduzida e constituída por gânglio nervoso cen-
tral. Os pares de gânglios cerebrais inervam a região cefálica, 
enquanto os gânglios pleurais inervam o manto, o qual recobre 
o corpo e forma a concha. Os gânglios pedais inervam o pé, o 
qual pode ser usado, dependendo da espécie, para penetração e 
fixação no substrato, além de movimento de salto e abertura e 
fechamento das valvas. Os gânglios visceroparietais inervam as 
vísceras e o órgão quimiorreceptor chamado osfrádio. Possuem 
também filamentos sensoriais na região do manto. Algumas es-
pécies das Famílias Pectinidae e Spondilidae possuem olhos, os 
quais são localizados no manto e estruturados com córnea, lente, 
retina e camada pigmentar (Cascon, Rocha-Barreira 2016). Por-
tanto, devem ter o sentido da visão. Quando percebem alguma 
ameaça, espécies como amêijoas e vieiras realizam movimento 
natatório de escape, o qual ocorre após detecção quimio senso-
rial ou por contato com predadores, como estrelas-do-mar. Este 
fato é altamente sugestivo de nocicepção e, mesmo de forma bá-
sica, há o processamento de informação e tomada de decisão 
(Crook, Walters 2011). Em um teste de estresse, a atividade car-
díaca de vieiras (Aequipecten opercularis) foi significativa-
mente mais alta quando da ameaça de um predador (i.e., estrela 
do mar) e impossibilitadas de encontrar refúgios, em compara-
ção a quando o refúgio estava disponível ou ausente o predador 
(Kamenos et al. 2006). Ademais, a presença de opioides 
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endógenos (i.e., morfina) e receptores de opioides foram descri-
tos no mexilhão comum (Mytilus edulis) e evidências sugerem 
estar associados à estresse térmico (Cadet et al. 2002). Notavel-
mente, os opioides são sedativos e potentes analgésicos e a única 
função atualmente conhecida para presença de receptores para 
opioides em um organismo é para controle da dor. Portanto, ape-
sar de não conclusiva, há forte sugestão de que bivalves são ca-
pazes de experimentar estresse e dor.  

Os moluscos bivalves tem grande importância econô-
mica, pois são usados para alimentação humana, tanto no con-
sumo do animal em si, quanto como suplemento alimentar, tal 
como o pó de concha como fonte de cálcio. As ostras, por exem-
plo, são consideradas iguarias de restaurantes especializados. 
Muitas das conchas dos bivalves também são comercializadas 
devido a sua beleza. Algumas espécies de bivalves tem valor 
medicinal, como por exemplo, o marisco pedra (Anomalocardi 

brasiliana) que é fonte de heparina e histamina (Cascon, Rocha-
Barreira 2016). As pérolas, produzidas pelas ostras como um 
mecanismo de defesa quando da entrada de corpo estranho entre 
as valvas e o manto, tem alto valor comercial.   

Os moluscos bivalves são animais sem face, sem pelo, 
sem som para os ouvidos humanos. São altamente suscetíveis a 
não termos por eles nenhuma proximidade ou identificação e por 
isso são reféns do viés do grau de empatia. Por terem sistema 
nervoso simples, seu possível sofrimento recebe muito menos 
atenção. Suas valvas, que são mantidas fechadas como meca-
nismo de proteção, são abertas forçosamente para acessar sua 
carne. São pescados ou produzidos em fazendas sem qualquer 
legislação que os proteja. Os moluscos bivalves são utilizados 
em estudos eco toxicológicos sem qualquer regulamentação de 
bem-estar animal. Comumente, são cozidos vivos ou até mesmo 
ingeridos vivos, como as ostras.  
 
2.6 OUTROS INVERTEBRADOS  
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Muitos são os demais invertebrados sobre os quais seria 

impossível dissertar no presente texto, mas devemos os incluir 
em nossa reflexão sobre como nossas atitudes e omissões podem 
os afetar (Fig. 7). Animais não humanos como moluscos gastró-
podes (e.g., caracóis, lesmas, lapas de água doce, búzios) e ane-
lídeos apresentam habilidades sensoriais que incluem resposta 
de defesa a estímulo nocivo e comportamento de escape, além 
de provável percepção de dor. O caracol rajado (Cepaea nemo-

ralis) evita superfícies acima de 40 °C, mas o tratamento com 
opioides inibe esse comportamento (Kavalier, Hirst 1986). Res-
posta à dor e comportamento de fuga e esquiva também são ob-
servados em sanguessugas e lesmas do mar (Broom 2013), além 
de anêmonas e minhocas e outros anelídeos (Smith, Boyd 1991; 
Stefano et al. 2002). Quem já viu um anzol ser transpassado no 
corpo de uma minhoca certamente presenciou suas contorções.  

Poríferos (e.g., esponjas), celenterados (i.e., cnidários; 
e.g., águas vivas, anêmonas, caravelas, corais e hidras) e equi-
nodermos (e.g., estrelas do mar, ouriços do mar e pepinos do 
mar) são talvez os animais não humanos para os quais estamos 
mais distantes de reconhecer ou até mesmo inferir senciência 
(Ética Animal 2021). Mas nesse caso, não são eles dignos de 
nenhuma consideração moral? Pois, se para darmos considera-
ção moral precisamos reconhecer senciência, então para celen-
terados e equinodermos não devemos consideração alguma? É 
moralmente irrelevante e insignificante esmagar estrelas do 
mar? Em nome do avanço do conhecimento, estes animais não 
humanos foram cortados em pedaços e depois comprimidos con-
tra uma fina peneira, até o ponto de células individuais. Este ex-
perimento, julgado por alguns como aparentemente não brutal e 
sem consequências, deu-se para estudar a capacidade regenera-
tiva das esponjas e discutir sobre interações celulares (Sponge 
Regeneration 2012). 

Ademais, conquanto alguns animais não humanos não 
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demonstrem senciência, mesmo assim devemos consideram seu 
bem estar, pois estes respondem a influências ambientais, além 
de seu valor intrínseco e social para outros seres viventes. Por-
tanto, o bem estar deve ser considerado tanto em indivíduos sen-
cientes quanto em indivíduos nos quais a senciência pode estar 
ausente (Broom 2020).  
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Figura 7: Representante dos moluscos gastrópodes, a: caracol, b: lesma; anelídeos, c: 
minhoca; equinodermos, d: ouriço do mar, e: estrela do mar, f: pepino do mar; cnidários, 
g: anêmona, h: água viva; e poríferos: i: esponja.  

Fonte: Pixabay Website (2021), Shutterstock Website (2022).  



RJLB, Ano 8 (2022), nº 2________373_ 
 

 

 
3. ÉTICA SENCIOCÊNTRICA 
 

Vimemos atualmente a era senciocêntrica, onde leis e di-
retrizes para proteção animal, por exemplo a Lei Arouca (Lei № 
11.794, de 8 de outubro de 2008, Brasil) e a Diretiva 
2010/63/EU (22 de setembro de 2010, União Europeia) ba-
seiam-se no reconhecimento da senciência de animais não hu-
manos para incluí-los ou excluí-los do escopo legal. Estas atem-
se à capacidade de animais não humanos em experimentarem 
dor, sofrimento, estresse, angústia ou outros danos que possam 
ocorrer em longo prazo. Baseiam-se, porém, no que se conhece 
da complexidade anatômica, fisiológica e neurológica de deter-
minada espécie ou grupo taxonômico, os quais estariam relacio-
nados ao bem-estar e senciência (Berry et al. 2017). Fundamen-
tam-se em evidências científicas de dor, sofrimento, angústia e 
dano, como por exemplo a Diretiva 2010/63/EU, ao incluir ce-
falópodes. Esquecem que “ausência de evidência não é evidên-
cia da ausência” – Carl Sagan.  

A Diretiva Europeia supracitada, baseada no princípio 
dos três Rs, recomenda, quando possível, a substituição (repla-

cement) de animais sencientes por invertebrados ou outros “or-
ganismos inferiores8”, assim como por vertebrados em estágios 
iniciais de vida, tais como mamíferos, aves e répteis antes da 
terceira fase gestacional ou por peixes e anfíbios antes de serem 
capazes de se alimentar de forma independente. Procedimentos 
em invertebrados (com exceção de cefalópodes), tais como ci-
rurgias, mutilações, experimentação animal, ou vivissecção não 
precisam de aprovação de comitês de ética para acontecer, não é 
mandatório o uso de analgesia ou anestesia9, não são controlados 

 
8 A ideia de organismos inferiores, presente ainda nos dias de hoje como visto na 
legislação europeia corrente, é um reflexo e tem sua origem na Antiguidade, quando 
animais não humanos como vermes, por não apresentarem orelhas, nariz, cabeça dis-
tinta, olhos e membros, eram entendidos como animais imperfeitos (Pie 2016).  
9 Orientações para analgesia, anestesia e cuidados clínicos em invertebrados podem 
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os números de indivíduos usados. Contudo, como apresentado 
na seção anterior, muitos, se não todos, são os invertebrados que 
demonstram serem ser sencientes, fazendo-se assim de extrema 
urgência a revisão e atualização das leis de proteção animal vi-
sando a inclusão desses invertebrados.  

A presente ética animal é senciocêntrica, pois funda-
menta-se na senciência para incluir ou excluir animais não hu-
manos da consideração moral. Sendo senciência a capacidade de 
um ser se entender como indivíduo e possuir a capacidade de ter 
experiencias positivas e negativas, mesmo que um animal não 
humano não seja capaz de sentir dor, mas se for capaz de algum 
tipo de experiência e não ser indiferente ao que lhe acontece, já 
é evidência de senciência. Porém, por não reconhecermos ou não 
podermos reconhecer, por limitações de tecnologia por exemplo, 
a senciência de muitos invertebrados, estes são excluídos da con-
sideração moral e não teríamos responsabilidade moral ou ética 
sobre qualquer consequência de nossos atos que os pudessem 
afetar. Ademais, mostra-se incongruente e paralisante a obses-
siva necessidade da ciência em provar em absoluto, para longe 
de qualquer dúvida, a senciência de todo e qualquer animal não 
humano para somente assim dar-lhes consideração moral e pro-
teção. Griffin (2020) chama esta busca pela perfeição que por 
muitas vezes paralisa avanços no conhecimento e mudanças prá-
ticas, ou seja, a incapacidade ou negação em lidar com evidên-
cias incompletas de “perfeccionismo paralítico”.  

Desta maneira, se para darmos consideração moral a al-
guém precisamos antes considerar se este alguém é senciente ou 
não e, se para saber se esse alguém o é, precisamos fazer testes 
e análises para confirmar a hipótese da senciência. Assim, se 
precisarmos fazer qualquer experimentação animal que leve as 
constrangimento, privações, dor e/ou sofrimento a esse alguém, 
para saber se este está padecendo de experiências negativas ou 

 
ser encontrados em Cooper 2001, O’Brien (2008), Lewbart (2011), Sladky (2014), 
Marnell (2016), Pellet, O’Brien (2019), Pellet et al. (2020). 
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não, será então muito mais preferível permanecermos com o be-
nefício da dúvida e não submeter animais não humanos à expe-
rimentação animal. Pois, como afirmado por Tom Regan, “na 
pesquisa não terapêutica [como a experimentação animal], os 
sujeitos da experiência são prejudicados sem que se pretenda 
qualquer benefício para eles; em vez disso, a intenção é obter 
informações que, no fim das contas, proporcionem benefício a 
outros” (Regan, 2006, p. 206).  

Devemos, portanto, conceder e permanecer com o bene-
fício da dúvida a causar sofrimento a bilhões de vidas animais e 
assim respeitar o valor da vida de cada animal não humano indi-
vidualmente. Se possível for reconhecer a senciência por outras 
vias que não a experimentação animal, vias invasivas ou qual-
quer que resulte em experiência negativa, tais como evidências 
comportamentais em animais livres e sem nenhuma intervenção 
humana, seria aceitável. Contudo, podemos também assumir o 
pressuposto de que todos os animais não humanos são sencientes 
pois, se assim não o forem, estes animais não humanos não so-
frerão dano algum por serem tratos como se o fossem. Ademais, 
há pensadores da ciência e da ética, incluindo Reber (2017) que 
propõem que todos os animais são sencientes, incluindo os ani-
mais unicelulares, sendo então a senciência universalmente pre-
sente no Reino Animal. Esta é a chamada Base Celular da Cons-
ciência, a qual argumenta que espécies unicelulares, inclusive, 
são capazes de experimental dor e apresentam comportamento 
de escape frente a estímulos nocivos, além do fato de ao menos 
uma espécie unicelular conhecida (a saber o protista Stentor ro-

eseli) demonstrar antecipação de movimentos frente a estímulo 
prejudicial (Reber 2017, Dexter 2019). Além de que dar consi-
deração moral a um ser que talvez não seja senciente não causa 
prejuízo a seres sabidamente sencientes e não diminui ou afeta a 
consideração moral que deve ser dada a seres sabidamente sen-
cientes. Contudo, não necessitamos classificar os animais não 
humanos em sencientes ou não para reconhecermos em todos 
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eles e em cada indivíduo sua busca própria por uma vida com 
dignidade, integridade física e liberdade.  
 
4. A AMBIVALÊNCIA NA ESCALA SOCIOZOOLÓ-
GICA E A IMPORTÂNCIA DO DEBATE ÉTICO MORAL  
 

Na escala sociozoológica, os animais não humanos são 
classificados de acordo com uma percepção ou relevância social 
para uma dada sociedade. Com base em um estatuto moral per-
cebido pelo ser humano, os animais não humanos podem ser vis-
tos como bons ou maus, com possíveis amplitudes nesses con-
ceitos, além de um estado intermediário. Aqueles animais não 
humanos que podem dar aos animais humanos qualquer benefí-
cio são comumente vistos como bons; exemplos são animais en-
tendidos como de estimação (muitas vezes considerados crian-
ças de peles), animais usados em experimentação e para produ-
ção ou serviços, pois podem trazer benefícios aos humanos. Ao 
contrário, aqueles que não são considerados úteis ou próximos, 
que são perigosos, não dominados ou mesmo com um mal jul-
gamento social, são considerados animais não humanos maus. 
Os exemplos são ratos (quando não usados na experimentação 
animal), cobras, tubarões e lobos (Costa et al. 2020), em estereó-
tipos certamente influenciados pelas diversas mídias.  

O status moral dos animais não humanos varia com o lu-
gar e a sociedade, além do grau de empatia que este desperta nos 
humanos. No meio rural, os animais não humanos considerados 
como alimento são comumente considerados bons, principal-
mente pela proximidade que as pessoas tem com eles. Já em 
áreas urbanas, os mesmos animais não humanos são classifica-
dos no que os autores, Costa et al. (2020), chamam de limbo so-
ciozoológico. Sem um contato próximo com animais de produ-
ção, as pessoas não os veem nem como bons nem como maus.  

No caso de invertebrados, o estatuto moral e, portanto, a 
ambivalência sociozoológica é muito mais sutil, embora 
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igualmente alarmante. Apesar da imensa maioria da fauna ter-
restre ser composta por invertebrados, eles ainda não têm a visi-
bilidade dos vertebrados. Seriam os invertebrados classificados 
como bons ou pelo menos no limbo na escala sociozoológica? 
Se questionado sobre invertebrados de produção, tais como crus-
táceos decápodes de aquicultura, provavelmente sim. Eles po-
dem ser entendidos como benéficos para a sociedade humana, 
pois podem fornecer alimentos e subprodutos. Contudo, não são 
nesta situação entendidos como indivíduos para os quais deve-
mos consideração moral, mas sim produtos de valor. Invertebra-
dos de vida livre provavelmente seriam entendidos como bons, 
pois há uma consciência crescente da sociedade humana em re-
lação à proteção do meio ambiente e dos animais selvagens. 
Contudo, muitos invertebrados, particularmente os artrópodes, 
ainda despertam em muitos humanos sentimentos como aversão, 
medo e ansiedade. Estes são muitas vezes associados a doenças 
e pragas agrícolas. Notavelmente, muitos humanos tem a per-
cepção de que invertebrados não possuem identidade tão pouco 
consciência (Keller 1993). 

No que diz respeito à caça de animais de vida livre, in-
cluindo a pesca comercial, a sensibilização social indica uma re-
dução, tendendo ao fim, no consumo de animais não humanos 
caçados ou colocados à venda. Além disso, os animais de vida 
livre não estão (ou não deveriam estar) sob manejo humano. 
Digno de nota, na pecuária, aquicultura, pesca comercial ou si-
tuações semelhantes onde animais não humanos são produzidos 
em rebanho, a ética é pensada para o grupo de indivíduos. Mui-
tas vezes o valor do indivíduo desaparece, pois lida-se com mi-
lhares ou toneladas de animais e as abordagens individuais são 
virtualmente impossíveis.  

Neste contexto, vale uma breve reflexão para uma ques-
tão de especismo: a discriminação intra espécie, onde indivíduos 
de uma mesma espécie recebem consideração moral diferente, 
considerados dignos de diferentes tratamentos e proteção. 
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Ocorre quando, por exemplo, protegemos animais não humanos 
de vida livre, mas consumimos animais não humanos da mesma 
espécie que os primeiros, mas como estes são produzidos para o 
fim do consumo, não há uma resignação moral ou ética como 
quando, caso ocorra, o consumo ou (ab)uso dos animais não hu-
manos de vida livre.  

Um argumento inclinado para essa diferenciação moral 
seria que, com a necessidade de se ter alimento de origem animal 
suficiente para toda a população humana, e sendo a caça, o que 
inclui a pesca, questionável por ser extrativista e prejudicial ao 
meio ambiente, a produção de animais não humanos em cati-
veiro seria inevitável, mesmo que sejam animais da mesma es-
pécie. Ou seja, benefícios humanos e preservação do meio am-
biente. Na realidade, o que acontece nesta situação é uma visão 
especista ambientalista, onde quem recebe consideração é a es-
pécie animal como um todo e não o indivíduo, o ser individual, 
o qual tem seu valor dissolvido e perdido na representação do 
todo.  A resposta a esta situação inclui a revisão de procedimen-
tos éticos, a proteção legal de todos os animais, a conscientiza-
ção social, e o abolicionismo animal. Como afirma Dunayer 
(2013): “os não humanos precisam de direitos básicos, incluindo 
direitos à vida e à liberdade, para protegê-los de abusos huma-
nos”. Apesar de Dunayer estar debatendo sobre galinhas, este 
princípio se aplica a todos os animais não humanos individual-
mente, incluindo os invertebrados. 

Há ainda o distanciamento e desconsideração moral por 
parte dos humanos para com animais não humanos devido a di-
ferentes vieses, os quais comumente se dão em combinação. Tais 
como a consideração maior por animais considerados por nós 
humanos mais inteligentes e habilidoso, como por exemplo os 
moluscos cefalópodes, em detrimentos de animais considerados 
menos inteligentes, como moluscos bivalves. Ou também os vi-
eses de tamanho, onde animais de maior porte, como mamíferos, 
recebem maior consideração do que animais pequenos ou muito 
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pequenos, como insetos, crustáceos e micro crustáceos. Além do 
viés do belo e do grau de empatia, quando animais considerados 
mais belos ou que despertem maior empatia recebem maior con-
sideração, como borboletas, abelhas, pássaros, peixes coloridos, 
em detrimento de animais considerados menos belos ou até 
mesmo repugnantes, tais como mosquitos, moscas, minhocas, 
camarões, baratas, lagartas e estágios larvais. Ou ainda animais 
que recebem menor consideração por não terem um corpo dentro 
de um padrão pré-determinado, como a ausência de rosto. É co-
mum os defensores da causa animal usarem frases como “prote-
jamos todos que tenham face” ou “por todos que tenham face, 
pele, pelo e escamas”, excluindo todos os animais sem rosto, 
como moluscos bivalves e celenterados, ou ainda desconside-
rando os animais que possuem exoesqueleto e, portanto, com su-
perfície corporal rígida, sem pele, pelo ou escama, como os crus-
táceos decápodas.  

Desta forma, a proteção dos animais é um entendimento 
e uma decisão social. A sociedade influencia a legislação e o 
consumo. Assim, a educação é a chave para mudar as distinções 
morais e alcançar o respeito empático e a dignidade animal em 
todas as esferas. Com base na proposição de Hipócrates Primum 

Non Nocere ou “Primeiro não causar dano”, Bekoff (2013) pro-
pôs quatro princípios a serem incluídos na educação humana: (1) 
não causar dano intencional; (2) respeitar toda a forma vida; (3) 
tratar todos os indivíduos com respeito e dignidade; (4) tratar 
com dignidade ao entrar na vida de outros animais não humanos. 
Portanto, deve haver uma educação melhor e continuada, seja 
nas escolas por meio de cursos direcionados e materiais didáti-
cos, nas universidades com disciplinas como ética animal, di-
reito animal, bem-estar10 e abolicionismo animal e afins, seja por 

 
10 Bem-estar animal aqui entendido como o estudo das diferentes condições ou expe-
riências que determinam se um animal não humano está bem ou mal, i.e., quais expe-
riências seriam positivas ou negativas para aquele indivíduo ou espécie; diferente do 
bem-estarismo animal (ou regulamentarismo normativo) somente enquanto regula-
mentação técnica de viés especista antropocêntrico, proposto somente para legitimar 
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meio da conscientização e educação do produtor, debates entre 
pesquisadores e com a comunidade, entre outros. Somente com 
a educação alcançaremos a proteção universal da vida. 

Com uma sociedade humana conscientizada e mobili-
zada, podemos alcançar o ideal onde todos os animais, inclusive 
invertebrados, terão sua dignidade respeitada. Uma sociedade 
humana educada e conscienciosa influenciará a legislação, o pe-
cuarista, a indústria e a comunidade científica. As mudanças só 
vêm de uma sociedade altamente crítica; aquela que de fato olha 
e reflete sobre questões éticas, inclusive às relacionadas aos ani-
mais não humanos.  

O início da transformação do pensamento começa na 
educação e no debate. Evidentemente, não é possível alcançar o 
abolicionismo animal global de forma imediata, sem um período 
de transição. No entanto, com conscientização e educação so-
cial, o abolicionismo animal será possível, quando então não 
houver mais distinções morais de qualquer qualidade11. Mas 

 
e estabelecer a experimentação, o manejo e/ou criação dos animais não humanos a 
fim de responder a demandas humanas, visando aliviar ou minimizar potencial ou real 
dor e sofrimento, estresse ou desconforto do animal não humano, porém com limiar 
compatível e dirigido aos objetivos e interesses da ciência ou da indústria.  
11 Quando da transição da vida nômade para sociedades humanas estabelecidas em 
assentamentos permanentes, os animais passaram a ser usados tanto como força de 
trabalho como alimento. Como consequência, a vida animal transformou-se em pro-
duto passível de comercialização, ou seja, passou a ter valor econômico e instrumen-
tal, permanecendo assim até os presentes dias.  Portanto, para que o abolicionismo 
animal ocorra definitivamente, faz-se necessário a inversão do lucro migrando este 
para outro setor de similar valor econômico, ou seja, quando produtos de origem ve-
getal (ou outros de origem não animal) resultarem em maior lucro do que produtos de 
origem animal, a produção migrará da exploração animal para produtos livres de cru-
eldade. Quando por exemplo a carne de laboratório ou a carne de base vegetal for mais 
lucrativa do que a carne animal, haverá uma migração dos produtores de carne animal 
para o setor da carne de laboratório ou a base de plantas. O mercado está atento às 
novas demandas e exigências do consumidor e já dá sinais de mudança. A título de 
exemplo, em 04 de março de 2021, a startup israelense Alleph Farms, a qual desen-
volve carne cultivada a partir de células animais cultivadas em laboratório, assinou o 
Memorando de Entendimento com a gigante brasileira BRF, uma das maiores produ-
toras de proteína animal do mundo. O acordo fomentará a produção e a venda de pro-
dutos a partir de carne cultivada com previsão do produto ser ofertado no mercado 
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para chegar lá temos que lidar com a emergência atual, ou seja, 
uma revisão de nossos valores éticos e morais aplicados a ani-
mais não humanos, inclusive àqueles que recebem menor ou ne-
nhuma consideração moral, como os invertebrados.  
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Classificar os animais por seus valores utilitários, se-
gundo um conceito humano preconceituoso e especista, falsa-
mente legitima a exploração e (ab)uso de animais não humanos. 
Nós, humanos, comumente dividimos os animais não humanos 
em bons ou maus, interessantes ou não, de acordo com nossa 
percepção moral, social e ética. Frequentemente, essa classifica-
ção é baseada no que os humanos sabem sobre as características 
dos animais. E o quanto ainda não sabemos sobre eles! Os inver-
tebrados, na imensa maioria das vezes, não vivem em uma pro-
ximidade que leva à empatia de humanos e, quando próximos, 
podem ser vistos como pragas ou seres estranhos, tendo seu va-
lor na escala sociozoológica classificado como mínimo ou até 
mesmo nenhum. Em uma visão imprecisa, os invertebrados pa-
recem muito diferentes de nós, animais humanos. No entanto, 
ainda estamos descobrindo o vasto e complexo mundo dos in-
vertebrados: animais em sua maioria sencientes, com expressão 
de emoção e dor, passíveis de experimentar sofrimento e viven-
ciar emoções positivas e negativas, capazes de se perceberem 
como primeira pessoa. Como pontuado por Broom (2020),  

“Invertebrados também são dignos de consideração mo-
ral. [...] todos os animais tem bem estar, mas os humanos 

 
brasileiro no ano de 2024 (Alleph Farms 2021). Citando caso análogo, a brasileira 
JBS, também dentre as maiores produtoras de proteína animal do mundo, em 19 de 
abril 2021 firmou um acordo de compra da empresa holandesa Vivera, a qual é a ter-
ceira maior produtora de proteína 100 % à base de plantas. A aquisição foi comentada 
pela JBS como algo que “fortalece e impulsiona a plataforma global de produtos 
plant-based da JBS [...] reforçando o foco da companhia em produtos de valor agre-
gado” (JBS 2021, Vivera 2021).  
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conferem maior proteção aos animais sencientes. Os humanos 
devem ser menos antropocêntricos. [...] Todos os indivíduos de 
qualquer espécie animal podem ter considerações morais a eles 
destinados” (Broom 2020, tradução da autora).   

Apresentar e debater as distinções morais que nós huma-
nos fazemos levantam questões sobre nossa humanidade, a dig-
nidade dos animais não humanos e a consideração moral que nós 
a eles concedemos. As perguntas interrogam quanto sofrimento 
estamos causando aos indivíduos, com base em razões injustifi-
cadas e que nunca serão possíveis de justificar por questões mo-
rais e éticas. Os animais não humanos, incluindo invertebrados, 
padecem dos mais intensos sofrimentos, tanto físicos quanto 
emocionais. São (ab)usados na experimentação animal, no ma-
nejo para criação, na caça, no entretenimento doentio de algumas 
festividades, na guerra, no cativeiro, em toda e qualquer forma 
de (ab)uso de animais não humanos por parte dos humanos.  As 
questões de ética animal e a discussão nesse respeito são urgen-
tes e necessárias; somente com debates sérios e genuínos sobre 
os pontos levantados, nós humanos encontraremos o caminho 
correto para a moralidade e a ética, sem distinções ou classifica-
ções de qualquer indivíduo ou espécie animal, humana ou não 
humana.  

Sem dúvida, a ética animal e a proteção a animais não 
humanos avançaram muitíssimo nas últimas décadas. Contudo, 
vivemos hoje a era do senciocentrismo, onde a ética e legislação 
animal baseiam-se e dependem do reconhecimento da senciên-
cia dos animais não humanos para incluí-los na consideração 
moral e no escopo legal de proteção, levando a que inumeráveis 
animais não humanos sejam excluídos de toda e qualquer consi-
deração moral ou proteção. São seres vivos muitas vezes sem 
uma face a nós familiar, sem apelos estéticos, pequenos e des-
percebidos, renegados a total exclusão e desprezo. Depender ex-
clusivamente de uma ética senciocêntrica limita-nos, pois mui-
tos dos animais não humanos hoje considerados não sencientes 
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podem o ser, mas nossas tecnologias para determinação de sua 
senciência ainda não são avançadas o suficiente para percebê-la. 
Os animais não humanos devem receber consideração moral, 
dignidade e proteção independentemente de suas características 
biológicas ou do que sabemos ou podemos saber sobre elas. 
Considerar os animais não humanos dignos de consideração mo-
ral não deve ser somente baseado no que nós, humanos, sabemos 
sobre sua cognição, biologia e senciência, mas em seus direitos 
e dignidade como seres vivos. Comparação, escalas hierárquicas 
e classificações humanas não devem ser o único e exclusivo 
guia. Ademais, nenhum animal não humano deveria passar por 
qualquer sofrimento, estresse, ou experiência negativa para que 
nós, humanos, determinemos se este é senciente ou não. A ética 
animal deve deixar as amarras da senciência, reconhecendo livre 
e incontestavelmente seu imenso valor, mantendo a senciência 
no debate; deste modo, a ética animal deve ser centrada no valor 
intrínseco de cada indivíduo animal, humano ou não humano, 
tornando-se verdadeiramente uma ética animalista. Devemos 
abrir nossa percepção moral e respeitar os animais não humanos 
por quem são: seres com alma12 e movimentos internos que sus-
tentam propósitos e valores individuais próprios, com vidas mo-
ralmente significativas e com fim em si mesmos.  

 
12 A alma, como apresentada por Aristóteles em sua obra De Anima, é o princípio vital 
ou manifestação de vida presente em todos os seres vivos, os quais tem sua dignidade 
associada à própria alma (Barbosa 2018). O termo “alma” vem do latim animus ou 
anima, significando ânimo, o que anima. Portanto, no próprio vocábulo “animal” ve-
mos o reconhecimento etimológico da alma nos animais, seres dotados de alma. No-
tavelmente, a filosofia ocidental, no início de sua história, reconhecia a presença da 
alma nos animais não humanos. Contudo, foi necessário não mais reconhecê-la, re-
movendo dos animais suas almas, para assim ser justificável o seu (ab)uso e explora-
ção por humanos, agora os únicos possuidores de alma (Cragnolini 2015). Esse prin-
cípio especista antropocêntrico é facilmente observado em diferentes dicionários atu-
ais ao definirem o vocábulo “alma”, pois descrevem-na como um atributo humano, 
excluindo de sua definição outros animais. Quando, na realidade, fomos nós, huma-
nos, que perdemos nossa anima, ao não mais nos enxergarmos como animais.  
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