
II GRUPO DE ESTUDOS DE ESTUDOS  

FILOSOFIA DA LIBERTAÇÃO ANIMAL 

 

Projeto de extensão com certificado de 20h para participantes que obtiverem 75% de 

presença 

 

Organizadores: Maria Alice da Silva 

    Cinthia Berwan 

    Wesley Felipe de Oliveira  

 

 

OBJETIVOS GERAIS:  

O Grupo de Estudo Filosofia da Libertação Animal iniciado no semestre passado 

reuniu estudantes de graduação, mestrado e doutorado de filosofia e outras áreas, assim 

como membros da comunidade externa, para a leitura crítica e discutida da obra 

Zoopolis: a political theory of animals rights, de Sue Donaldson e Will Kymlicka. 

Deste grupo derivou-se um estudo sistemático e aprofundado das atuais discussões em 

torno da questão dos Direitos Animais, de modo que seus participantes também 

envolveram-se na produção de artigos que foram debatidos e lidos e os quais serão 

apresentados em futuros eventos acadêmicos da área.  

Na obra estudada, analisamos as propostas dos autores em ampliar as 

perspectivas dos direitos dos animais, incluindo-os também numa perspectiva de âmbito 

mais político, o que por sua vez, os encaminhou a aplicarem e desenvolverem um 

conceito de cidadania aos animais não-humanos. Com isso, foram discutidas questões 

até então inéditas no debate, como a definição das fronteiras das comunidades políticas, 

as interferências humanas nos habitats dos animais, assim como conceitos de soberania 

e territoraliedade. Os princípios defendidos pelos autores sustentam a tese de que a 

relação com os animais não-humanos são inevitáveis, e que portanto, precisamos de 

princípios de justiça que sejam efetivamente capazes de regulamentar essas relações, de 

modo que leve em conta os interesses das comunidades formadas por indivíduos de 

outras espécies. Segundo os autores, a proposta abolicionista da teoria da cidadania 

animal é capaz de resolver os principais problemas ainda irresolutos nas teorias 

animalistas, como a proposta limitada do bem-estar animal, ainda vinculada com 

perspectivas especistas, a extincionista que almeja o fim de todo e qualquer tipo de 



relação com os animais, e a restringida ênfase dos direitos negativos como trazidas pelas 

perspectivas tradicionais dos direitos animais.   

Neste segundo semestre, o Grupo de Estudos Filosofia da Libertação Animal se 

dividirá em dois momentos. Primeiramente, pretende-se dar continuidade a estas 

discussões a partir, então, da leitura de artigos críticos e acadêmicos que surgiram no 

último ano em torno da obra Zoopolis. Será estudado o artigo Zoopolis, Intervention, 

and the State of Nature, de OSCAR HORTA, onde o autor destaca a questão dos limites 

da intervenção humana na natureza para a eliminação de fontes de sofrimento e morte 

de vidas animais. O artigo Cosmozoopolis: The Case Against Group-Differentiated 

Animal Rights, de ALASDAIR COCHRANE, discute a questão da posição relacional 

ou das distinções baseadas em grupos, entendendo que elas não são essencialmente 

importantes num debate acerca dos direitos. Por fim, será lido A Defense of Animal 

Citizens, SUE DONALDSON e WILL KYMLICKA, em que eles analisam e comentam 

as críticas feitas nos dois artigos anteriormente mencionados. Desse modo, esperamos 

ter uma leitura mais aprofundada de temas específicos discutidos em Zoopolis, assim 

como analisar as críticas e defesas das teses.  

Em um segundo momento, estudaremos o artigo Animal Rights, 

Multiculturalism and the Left, de SUE DONALDSON e WILL KYMLICKA, onde os 

autores analisam questões de justiça aos animais e suas relações com o 

multiculturalismo e as políticas de esquerda. Por fim e para finalizar os estudos, leremos 

uma entrevista crítica dos autores concedia a ANGUS TAYLOR, e publicada em Junho 

de 2014, no Volume 17, Issue 1 da Between Species.  

Pretende-se, assim, dar continuidade aos trabalhos iniciados no primeiro grupo 

de estudos realizado, debatendo os novos artigos e ampliando as discussões realizadas 

no último ano em torno da obra Zoopolis. Do mesmo modo, almeja-se que o grupo 

produza, a partir disso, novos trabalhos para serem apresentados em eventos acadêmicos 

na área de Ética e Direito Animais. 

 

METODOLOGIA  

A metodologia usada será a de leitura individual e discussão posterior de cada 

um dos artigos e entrevista mencionados, assim como de artigos de outros comentadores 

e autores mencionados nos textos e que contribuam para o entendimento dos conceitos 

pesquisados.  



Os textos serão disponibilizados previamente via e-mail para leitura de todos, 

sendo que em cada encontro um membro do grupo é responsável apenas por fazer uma 

apresentação inicial do texto e, principalmente, suscitar os problemas para serem 

discutidos.  

O objetivo é que todos leiam e discutam os textos e contribuam, assim, para o 

debate por meio também de suas próprias pesquisas desenvolvidas em sua área de 

estudo. Além dos textos básicos, os membros do grupo poderão disponibilizar ou 

indicar artigos e livros sobre a temática, assim como produzir artigos e apresentá-los aos 

demais para um debate e melhoramento. 

 

DATAS E HORÁRIOS:  

 

Os encontros serão quinzenais, nas dependências da UFSC. Sala do NEFIPO, 2 

andar, bloco C, CFH, AS 13:30hs. 

 

CRONOGRAMA:   

 

22 de setembro: artigo de Oscar Horta; Apresentador: Maria Alice 

6 de outubro: artigo de ALASDAIR COCHRANE; apresentador: Wesley 

20 de outubro: artigo de Sue Donaldson e Will Kymlicka; apresentador: Cinthia 

3 de novembro: artigo de Sue Donaldson e Will Kymlicka; apresentador: 

17 de novembro: entrevista por Taylor; apresentador: 
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