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Filosofia
e vegetarianismo

Dos mais antigos aos mais contemporâneos, sete 
filósofos e suas teorias explicam por que nada 

justifica a exploração de animais
Por Samira Menezes     Fotos ShuterStock

Não existe 
argumento ou 
desculpa capaz de 
vencer a razão do 
vegetarianismo. 

Talvez, só mesmo a indiferença. 
Mas, até ela é difícil de se manter 
quando, por exemplo, se assiste 
a cenas de um abatedouro ou 
então quando alguém lembra 
que, culturalmente, muitos 
chineses não veem problema 
em comer carne de cachorro. 
É verdade que essas coisas 
impactam um ocidental, mas 
a emoção não precisa ser o 
único motivo para optar pelo 
vegetarianismo. Refletir sobre 
o consumo de produtos de 
origem animal se tornou uma 
obrigação nos dias de hoje e esse 
tipo de reflexão pode ser muito 
estimulante com a ajuda de 
diferentes filósofos que, ao longo 
da história, contribuíram para o 
embasamento do vegetarianismo 
como uma alimentação 
moralmente melhor. 

De gregos antigos, como 
Pitágoras e Porfírio, a filósofos 
contemporâneos, como o 

pensar sobre o consumo de carnes 
como fortalece o ideal vegetariano 
em quem já adotou essa filosofia 
de vida há algum tempo.

1 Pitágoras: abolição 
das carnes para se 

aproximar do divino
Conhecido como o pai do 
vegetarianismo, Pitágoras  
(570 a.C. a 490 a.C.) não deixou 
praticamente nada escrito sobre 
suas ideias, porque, na sua 
época, as ideias eram passadas 
de forma oral. Mas, segundo a 
professora de história moderna 
Erica Joy Mannucci, autora do livro 
La Cena di Pitagora (Ed. Carocci, 
sem tradução para o português), 
seguidores do filósofo grego 
perpetuaram suas ideias por meio 
de biografias escritas séculos 
depois. Um dos mais famosos 
biógrafos de Pitágoras é Ovídio, 

australiano Peter Singer e, 
mais recentemente, o italiano 
Leonardo Caffo, esses pensadores 
colocam em xeque a exploração 
animal, devido à crueldade 
que isso implica e, sobretudo, 
à desnecessidade de uma 
alimentação com carnes. 

Se em séculos passados 
discutia-se apenas o consumo 
da carne em si, na modernidade, 
outros fatores entraram em 
jogo devido à criação intensiva 
de animais, prática que elevou 
a crueldade contra os bichos a 
patamares nunca vistos antes. 
Surge, então, o termo especismo, 
cunhado por Peter Singer, que 
significa o preconceito contra 
outras espécies (no caso, os 
animais não humanos). 

Confira um pouco do raciocínio 
de sete filósofos que não só fazem 
qualquer onívoro parar para 

Para os gregos antigos, se   
abster de carne servia para  
comer com e como deuses 



Pitágoras é 
considerado o 

percursor do 
vegetarianismo 

no mundo 
ocidental
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o filósofo um exercício para a 
vida contemplativa, que é frugal 
e simples. Em outros termos, o 
escopo é purificar a alma e os 
pensamentos, buscando assim a 
contemplação”, explica a estudiosa.

3 Jeremy Bentham: 
o vegetarianismo 

como uma questão 
ética e moral 
Após anos de discussão filosófica a 
respeito da alimentação sem carnes 
como aproximação ao divino, na 
Inglaterra, entre os séculos 18 e 19, 
o filósofo Jeremy Bentham (1748 
a 1832) funda a moderna escola 
utilitarista de filosofia moral.

Autor da obra Princípios da 
Moral e Legislação, ele defende que 
os interesses de cada ser devem 
ser levados em consideração e 
avaliados na mesma medida dos 
interesses análogos dos outros 
seres. Ou, simplesmente, qualquer 
animal senciente merece ter sua 

2 Porfírio de Tiro: 
a senciência dos 

animais existe e deve 
ser respeitada
Outro famoso seguidor das  
ideias de Pitágoras foi Porfírio  
(232 d.C. a 309 d.C.), que escreveu 
uma obra inteira em defesa 
do vegetarianismo, intitulada 
Abstinência dos Animais, redigida 
por volta do ano 270. De acordo 
com a filósofa Loraine Oliveira, da 
Universidade de Brasília, autora 
do artigo Justificativas para o 
vegetarianismo em Porfírio de Tiro, o 
filósofo justificava essa abstinência 
por dois motivos principais: não 
matar os animais por serem seres 
dotados de sensibilidade e de certa 
racionalidade, e como recurso para 
purificar a alma. “Esse segundo 
motivo para justificar a abstinência 
de carne é subjetivo e tem como 
objetivo se aproximar ao divino, se 
assemelhar a Deus. Desse modo, 
abster-se de carnes constitui para 

Bentham foi o primeiro a falar na imoralidade da exploração animal

 

que escreveu Metamorfose, obra 
sobre a doutrina do filósofo, que 
também era físico, matemático e 
fundador de uma escola filosófica 
que funcionava como partido 
político e movimento religioso. 

No texto, escrito 600 anos 
depois de Pitágoras, Ovídio 
destacou que o vegetarianismo 
foi o traço fundamental do grande 
filósofo. Segundo a obra de Ovídio, 
Pitágoras questionava: “Na sua 
generosidade, a terra propõe a 
vocês uma enorme quantidade 
de comida leve e banquetes sem 
massacres nem sangue. Que 
enorme delito é engolir vísceras 
alheias, engordar o corpo às 
custas de outros corpos, e viver, 
nós animais, da morte de outros 
animais. Parece possível que entre 
tantos bens de Deus que a terra 
produz, você não goste de outra 
coisa senão mastigar carne ferida 
com seus dentes cruéis?”.

Para os gregos antigos, explica 
a professora Erica, a nutrição à 
base de carne definia a condição 
humana em oposição àquela 
divina, ou seja, comer carnes era 
a característica do “viver como 
homem”. Porém, o consumo de 
carnes também foi o início de 
uma pretensão em ter o direito 
de domínio sobre a natureza, 
que o homem considera inferior, 
assim como considera os deuses 
superiores a ele. “Para os gregos 
antigos, recusar carne e o 
sacrifício animal, se alimentando 
com cereais e frutos da terra, 
significava recusar a separação 
entre Deus e homens. Era uma 
conduta mística, comer com e 
como os deuses para se elevar”, 
aponta a professora. Por isso, 
para Pitágoras, o vegetarianismo, 
alimentação que pertence a uma 
perspectiva mística, era para o 
homem um esforço em superar  
os limites da própria natureza. 
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vida respeitada porque todos  
os animais, humanos ou não,  
querem viver. 

Para Bentham, a filosofia moral 
ou ética pode ser simplesmente 
descrita como “a arte de dirigir a 
ação do homem, para a produção 
da maior quantidade possível de 
felicidade, por parte daqueles cujo 
interesse está em vista”. É com base 
nas teorias de Bentham que um 
dos mais influentes filósofos do 
século 20, Peter Singer, desenvolve 
sua teoria de libertação animal.

4 Henry David Thoreau: 
a alimentação sem 

carnes para ser uma 
pessoa espiritualizada  
Contrário ao consumo de carnes, 
o filósofo norte-americano (1817 
a 1862) afirmava que os seres 
humanos têm uma dupla natureza, 
parte espiritual e parte animal, mas 
devem exercitar e nutrir apenas 
a parte espiritual não apenas 
para o ser humano se elevar 
espiritualmente, mas também 
moralmente. Uma maneira de 
atingir essa elevação, segundo 
Thoreau, é com o vegetarianismo, 
considerada por ele uma 
alimentação não violenta que 
reverencia a vida.

5 Henry Salt: o 
vegetarianismo 

como alimentação do 
homem civilizado 
Henry Salt (1851 a 1939) não era um 
filósofo propriamente dito, mas sim 
professor e pensador inglês. Aliás, 

Henry Thoreau defendia uma vida e uma alimentação não-violentas

foi ele que levou ao conhecimento 
do ativista indiano Mahatma 
Gandhi as teorias de não violência 
de Henry Thoreau. Fortemente 
defensor do vegetarianismo como a 
única alimentação ética possível, em 
seu tratado A Ética Vegetariana, Salt 
afirmou: “À medida que o homem 
se torna realmente ‘civilizado’, não 
por escolas de cozinha, mas por 
escolas de pensamento, ele deveria 
abandonar os bárbaros hábitos 
dos seus antecessores carnívoros e 
progredir gradualmente verso um 
sistema alimentar mais puro, mais 
simples, mais humano e, portanto, 
mais civilizado”. 

6 Peter Singer: pela 
libertação animal 

Se até a metade do século 20 
reflexões sobre a imoralidade 
da exploração animal estavam 
limitadas a rodas de pensadores 
norte-americanos e europeus, com 
o filósofo australiano, professor de 
Bioética na Princeton University, 
nos Estados Unidos, esse tema 
começou a se difundir pelo 
mundo. Tudo graças ao seu livro 
Libertação Animal, publicado pela 
primeira vez em 1975 e até hoje 
leitura obrigatória para veganos e 
defensores dos animais. 

Considerado um dos 
mais influentes pensadores 
contemporâneos no campo da 
ética, Singer reivindica a igualdade 
entre todos os animais, não apenas 
humanos. Portanto, se todos são 
iguais, é necessário que aqueles 
mais aptos cuidem dos interesses 
e do bem-estar daqueles menos 
aptos. Isso, diz ele, seria um dever 

À medida que o homem se   
torna realmente civilizado, 
ele deveria abandonar os  
bárbaros hábitos carnívoros
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moral. Assim, se para garantir 
o bem-estar de uma criança, o 
responsável por ela deve, por 
exemplo, assegurar sua educação, 
no caso de um porco, a garantia do 
seu bem-estar se resume a deixá-lo 
em companhia de outros porcos 
em um lugar onde tenha comida 
suficiente e espaço para ele se 
movimentar em liberdade. 

Para justificar sua teoria de 
libertação animal, Singer também 
leva em consideração o sofrimento 
como razão para o vegetarianismo. 
“Se um ser sofre, não pode existir 
nenhuma justificativa para se 
recusar em levar em consideração 
tal sofrimento. Traçar uma fronteira 
por meio de características como 
a inteligência ou a racionalidade 
significaria agir de modo arbitrário”, 
diz ele. “Quase todo sinal externo 
que nos induz a inferir a presença 
de dor nos outros seres humanos 
também pode ser observado em 
outras espécies, especialmente 
aquelas mais próximas a nós 
– mamíferos e aves. Assim, é 
simplesmente irracional supor que 
sistemas nervosos praticamente 
idênticos, fisiologicamente, 
trabalhem de modo diferente.” Em 
outras palavras, os seres humanos 
percebem que os animais sofrem, 
porque é algo evidente. 

Porém, tudo isso é ignorado 
porque, afirma o filósofo, a maior 
parte dos seres humanos é 
especista, ou seja, tem preconceito 
contra os animais de outras 
espécies, aceitando e permitindo 
práticas que exigem o sacrifício da 
vida de outras espécies. “Para evitar 
o especismo, devemos admitir que 
seres semelhantes sob todos os 
aspectos relevantes têm um direito 
análogo à vida – e que o simples 
pertencimento à nossa espécie 
biológica não pode constituir um 
critério moralmente relevante a fim 
desse direito.” 

7 Leonardo Caffo:  
ética vegana 

consciente 
Professor e autor de seis ensaios 
filosóficos sobre o veganismo, 
entre eles, o recente Vegan – Um 
Manifesto Filosófico (Ed. Einaudi – 
sem tradução para o português), o 
italiano Leonardo Caffo, de apenas 
30 anos, contou em entrevista 
para a Revista dos Vegetarianos 
que o princípio de igualdade entre 
todas as espécies proposta por 
Peter Singer foi o motor para o seu 
veganismo, adotado 12 anos atrás, 
mas, como todo bom filósofo, ele 
começou a refletir sobre a atitude 
dos veganos em si. 

“Ao longo da história, diversos 
filósofos já nos mostraram que 
não existe nenhuma justificativa 
para comer animais. Alimentar-se 
de carne é um ato que não tem 
nenhuma relação com a evolução 
moral de uma pessoa, sem 
esquecer da destruição que esse 
tipo de consumo vem causando ao 
planeta. Porém, o veganismo não 
está só na composição química 
do alimento, mas na atitude que 
temos em relação à comida”, 
reflete o filósofo. 

Para ele, quando um vegano 
fala de ética, ele deve entender que 

a ética vegana, infelizmente, hoje 
não pode ser aplicada em todos 
os cantos do mundo. “Do ponto de 
vista da naturalidade e da evolução 
da humanidade, não podemos 
impedir que um pequeno pescador 
da Amazônia pesque aquilo que 
para ele serve como alimento. 
Esse tipo de pescador acaba sendo 
muito mais ético e coerente com o 
meio ambiente do que um turista 
vegano da cidade grande que viaja 
para um lugar remoto da Tailândia, 
por exemplo, e espera encontrar a 
mesma comida vegana fabricada 
que ele tem na geladeira da sua 
casa. A ética vegana, nesse caso, é 
uma ética sem contexto, estúpida”, 
provoca Caffo. 

Segundo Caffo, se um ocidental 
urbanizado quiser viver uma vida 
justa, ele tem a obrigação de se 
tornar vegano. “Mas a ética é 
contextual e a filosofia vegana 
só faz sentido se unir a utopia 
radical e o mundo concreto. 
Também devemos nos dar conta 
da realidade: um mundo humano 
sem violência, tanto contra outros 
homens como contra outros 
animais, não é possível.” O que 
resta, portanto, é levar adiante a 
filosofia vegana, consciente das 
limitações humanas.

O debate sobre a ética alimentar e os direitos animais vem crescendo  
com novos pensadores, como o filósofo italiano Leonardo Caffo
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