
RESUMO 
 

 

Introdução: O estatuto ético dos animais não humanos é um conceito em permanente 

mutação e que é alvo de abordagens muito diferentes, consoante os valores defendidos 

por cada autor. É vital encontrar pontos comuns que nos permitam estabelecer linhas 

directrizes objectivas nessa abordagem. É nessa medida que surge a Teoria 

Proteccionista como hipótese teórica e principialista na compatibilização de visões 

éticas antropocêntricas com abordagens biocêntricas. 

 

Objectivos: Este trabalho procura fazer uma reflexão sobre o conceito de animal, nas 

suas concepções biológica e epistemológica, assim como da relação que o ser humano 

desenvolve com os animais não humanos. Pretende-se, também, determinar o “Estado 

da Arte”, fazendo um resumo da história da ética animal no pensamento ocidental, 

através dos tempos. Por último sugere-se um novo paradigma na relação entre homens e 

animais, através da defesa da Teoria Proteccionista e dos seus princípios. 

 

Materiais e Métodos: A elaboração da Teoria Proteccionista acentou na análise 

exaustiva de teorias filosóficas de ética animal assim como da consulta de literatura 

científica sobre consciência e cognição animal e sobre bioconservação. Realizou-se 

também um questionário de investigação científica onde, usando como população-piloto 

uma amostra de alunos universitários de diferentes cursos e de vários pontos do país, se 

procurou saber qual a opinião sobre as matérias abordadas na dissertação, confrontando-

se os diferentes pontos de vista. 

 

Resultados: Considerou-se que a visão humana da animalidade é forçosamente 

antropomórfica e que, como tal, deve assentar em bases críticas e não sentimentais. 

Ressaltou-se a necessidade de conferir valor intrínseco aos animais, de forma a inclui-

los na esfera da moralidade e defendeu-se que esse valor é uma entidade relativa e não 

absoluta. Procurou-se justificação ética para a defesa de cada um dos princípios da 

Teoria Proteccionista e foram dados exemplos práticos da sua aplicabilidade. 

 



Conclusão: Conferir dimensão moral aos animais não é incompatível com uma visão 

humanística da bioética. É, pelo contrário, uma consequência natural da consciência 

moral do ser humano. A tentativa em estabelecer linhas directrizes objectivas na 

abordagem ao estatuto bioético do animal não humano não termina nestas páginas. São 

necessárias análises mais aprofundadas para se encontrar uma ética capaz de articular os 

direitos humanos com os interesses dos animais. 



 

ABSTRACT 
 

 

Introduction: The ethical status of animals is an ongoing concept prone to different 

approaches depending on the values defended by each author. In order to achieve an 

objective discussion, it is fundamental to encounter common grounds to those 

approaches. Being so, the Protectionist Theory, as a theoretial and principialistic 

hypothesis, intends to conciliate anthropocentric views with biocentric perspectives. 

 

Objectives: The goals of this work are: to reflect upon the animal concept, namely on 

its biological and epistemological aspects, and on the relations between humans beings 

and animals; to determine the state of the art on ethical thinking towards animals in the 

western thought; and to propose the Protectionist Theory as a new approach to the 

relations between humans beings and animals. 

 

Materials and Methods: This theory was the result of intensive study on different 

animal ethical theories and of the analysis of scientific literature on animal 

consciousness, cognition and conservation. A survey was made, directed to different 

university students throughout the country, to know their perspectives about the issues 

involved in this work. 

 

Results: It is the autor conviction that human consideration of animals is always 

anthropomorphic. Being so, this anthropomorphism should be critical and not 

sentimental. It was made clear that animals have some kind of intrinsic value, although 

this is not considered an absolute entity. It was sought ethical justification to every 

principle within the Protectionist Theory and some practical examples were given to 

ilustrate them. 

 

Conclusion: It is not incompatible to have a humanistic ethical perspective and, at the 

same time, to recognize that animals have moral dimension. But the aim of having 

objective landmarks guiding animal ethical thinking is an exercise far from ended and 

more studies are necessary to harmonise human rights with animal interests 


