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Questão:
John Gray, na obra Cachorros de Palha afirma que: “Em todos os seus usos práticos, a ciência
contribui para fortalecer o antropocentrismo. Ela nos encoraja a crer que, diferentemente de
qualquer outro animal, podemos entender o mundo natural e, assim, curva-lo à nossa
vontade” (GRAY,2007, p.39). Tal visão antropocêntrica acaba reforçando a dominação e a
exploração dos animais humanos sobre os animais não humanos. No entanto, algumas vozes
apareceram questionando não apenas essa visão tecnicista e antropocêntrica do mundo, mas
principalmente a nossa relação, enquanto humanos, para com os animais não humanos.
Medeiros na obra Direitos dos Animais apresenta diversos argumentos desafiando o olhar
tradicional da relação animais humanos e não humanos, bem como apresenta a Teoria dos
Direitos Animais como uma perspectiva diferenciada para quebrar essa visão antropocêntrica
que desconsidera o interesse e os direitos das demais espécies. Com base nas obras indicadas,
explique como a Teoria dos Direitos Animais propõe modificar essa visão antropocêntrica e
dominadora do mundo, e assim estabelecer um novo olhar na relação humano e não humano.

Resposta-padrão:
Pontos que devem ser considerados na resposta.
1. VISAO ANTROPOCENTRICA DA CIENCIA
Gray (p.40) destaca que a ciência tem sido usada para respaldar a ideia fantasiosa de que os
humanos são diferentes de todos os outros animais em sua habilidade de entender o mundo,

quando na verdade o seu maior valor poderia ser justamente mostrar que a nossa forma de
perceber o mundo é uma quimera.
2. VISAO ANTROPOCENTRICA E BEM ESTAR-ANIMAL
A Teoria dos Direitos animais surge como um contraponto à teoria do bem-estar. A teoria do
bem-estar animal assume a posição de que para um tratamento legitimo para com os animais
não humanos é suficiente a instrumentalização. Tal argumento reforça a visão antropocêntrica
e mecanicista da natureza animal sustentada por Descartes (MEDEIROS, 2013, P.164).
Os bem-estaristas se baseiam na noção do custo-benefício ao tratar dos animais não humanos.
Concebem os animais como propriedade e o cuidado que asseguram é que estes sejam
manuseados de forma eficiente e sem causar sofrimento (sofrimento desnecessário).
(MEDEIROS, 2013, P.165).
3. TEORIA DOS DIREITOS ANIMAIS
A TDA aponta para uma perspectiva diferenciada. Rejeita a premissa de que os animais sejam
coisas ou mera propriedade e por entender que alguns deles possuam interesses protegiveis
por direitos, argumenta que não podem ser submetidos a qualquer forma de exploração, ainda
que se tente evitar o sofrimento desnecessário. (MEDEIROS, 2013, P.165).
A transição do modelo proposto pela teoria do bem-estar animal para a teoria dos direitos
animais não é tranquila, pois o receio daqueles que lutam pela proteção animal é que se
perpetue no meio do caminho e jamais se chegue a uma meta mais ousada. (MEDEIROS, 2013,
P.165).
EXPLICAR OS DIFERENTES GRUPOS E NUANCES NESSA MUDANÇA PROPOSTA PELA TEORIA DOS
DIREITOS ANIMAIS, BEM COMO SEUS FUNDAMENTOS, de acordo com os fundamentos
trazidos pela autora indicada.

