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RESUMO 

Teologia animal é uma novidade que ainda precisa ser afirmada academicamente. 
Tradicionalmente, o ser humano tem se constituído como centro da criação e tem 
interpretado o mandato de dominar e subjugar a natureza, e os animais, como se 
fosse uma licença ética e religiosa para um comportamento irresponsável e cruel 
frente o sofrimento e a morte dos animais, seja no extermínio das espécies, seja no 
sofrimento individual dos animais na indústria. Está na hora de rever, tanto nossa 
postura prática frente aos animais, quanto a hermenêutica bíblica que a 
fundamenta. Este trabalho pretende, modestamente, fazer esse percurso, segundo 
o método ver, julgar e agir. Ver a realidade, julgar desde a escritura e a referência 
de São Francisco de Assis, modelo de cuidado, compaixão e fraternidade universal 
e agir correspondentemente a uma nova postura prática e teórica. 

 

Palavras-chaves: Animais, Teologia, Direitos, Dignidade, Cuidado, 
Espiritualidade, Compaixão, Responsabilidade, Terapia, Educação, Francisco de 
Assis. 

 

ABSTRACT 

Animal Theology is a novelty that still needs academic affirmation.  Traditionally, 
human being has constituted the center of Creation and has interpreted the 
command of dominating and subjugating the nature and its animals as an ethical 
and religious license to a cruel and irresponsible behavior towards these animals’ 
suffering and death, both in their extermination or in their individual suffering in the 
Industry. It is time to review our posture regarding animals as well as the biblical 
hermeneutics that supports it. Modestly, this study intends to do so, following the 
method of seeing, judging and acting. To see the reality, to judge it based on the 
Scriptures and on the references by Saint Francis of Assisi – an example of caring, 
compassion and universal fraternity – and to act according to a new practical and 
theoretical posture. 

 

Key-words: Animals, Theology, Rights, Dignity, Caring, Spirituality, Compassion, 
Responsibility, Therapy, Education, Francis of Assisi. 
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INTRODUÇÃO 

 

O título, Teologia Animal: em Defesa dos Animais, revela que a intenção da 

pesquisa neste trabalho de conclusão do curso de teologia é apresentar o lado 

humano do cuidado e da luta em defesa dos direitos e da dignidade dos animais, 

diante de posturas desumanas que levam os animais para holocaustos. O título 

também indica o lado animal que resiste, isto é, a defesa como capacidade de 

resistência por parte da natureza, neste caso, o animal 

Certamente poderíamos encontrar inúmeras fontes para uma pesquisa neste 

sentido, mas como contribuição da teologia, consideramos necessário e de primeira 

grandeza o livro “A Vida dos Outros”, dos professores Luiz Carlos Susin e Gilmar 

Zampieri, publicado pela Paulinas, em 2015. 

Em relação aos animais e seus interesses é preciso olhar e escutar, mas 

olhar com atenção, não apenas ver, olhar com sensibilidade, escutar com atenção 

para ouvir e discriminar os sons de alegria e contentamento ou gemidos de 

sofrimento e morte. Com isto, olhando e escutando com atenção, podemos ser 

tocados na nossa sensibilidade, pois estamos acostumados a comodidades do 

hábito e da tradição, conforme dizem os autores.  

O presente trabalho está organizado em três partes, conforme o método Ver, 

Julgar e Agir. Na primeira parte, intitulado “Onde e como estão os animais afetados 

pelos Humanos”, buscamos mostrar um pouco da realidade de vida dos animais 

que, conforme Susin e Zampieri, estão em verdadeiros campos de concentração. 

Precisamos repensar nossa forma de tratar com os animais de estimação, que 

também sofrem com seus “donos”. Abordamos aqui também sobre o uso dos 

animais em jogos e entretenimentos, pesquisas científicas, nas indústrias e na 

alimentação humana. 
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No segundo capítulo, no momento julgar, abordamos os direitos e a 

dignidade dos animais. Buscamos fazer este olhar com base na Bíblia e no 

progresso humano no sentido de reconhecer os animais como sujeitos de direitos.  

Na parte final do trabalho, no momento agir, abordamos temas essenciais 

para uma salutar relação dos humanos com os animais. Neste capítulo entram 

temas diversos, como amor, cuidado e responsabilidades, compaixão e 

fraternidade, educação e espiritualidade ecológica, responsabilidade fraternal e 

uma tentativa de inovação com o tema terapia assistida por animais. 
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1 ONDE E COMO ESTÃO OS ANIMAIS AFETADOS PELOS HUMANOS 

 

Este primeiro capítulo é o momento do ver, com o objetivo de olhar a vida 

dos animais, onde e como estão sendo afetados pelos seres humanos. Nossa 

leitura base é o livro “A Vida dos Outros”, de Luiz Carlos SUSIN e Gilmar Zampieri, 

onde os autores descrevem a realidade do nosso relacionamento para com os 

animais. O tema é abordado numa analogia com “campos de concentração”, onde 

os animais são propriedades dos humanos.  

Dividimos o capítulo em dois itens: um que aborda exclusivamente sobre os 

animais de estimação e o segundo, que mostra as outras formas de apropriação 

dos animais, pelas pessoas. 

 

1.1 Animais de Estimação 

 

Em nossa vida de seres humanos temos uma ligação com seres não 

humanos, os animais. A leitura do livro escrito por Susin e Zampieri nos permite 

fazer a triste descoberta de que os nossos companheiros de convivência, 

chamados “irracionais”, sofrem muito mais do que imaginávamos. Os autores nos 

apresentam no livro os chamados campos de concentração. (SUSIN; ZAMPIERI, 

2015. p. 27). 

O primeiro campo de concentração são os animais domésticos, sobretudo 

cães e gatos. Sem falar dos animais silvestres, que são caçados pelos humanos 

para serem presos em gaiolas, como, por exemplo, os pássaros. Agora podemos 

entender estes seres, livres por natureza, para viverem presos dentro de uma 

gaiola. Os cães e gatos, mesmo sendo “bem tratados”, sofrem nas mãos humanas. 

Os cães de raça, como pitbull, filla, dobermann, sofrem castigos severos 

para serem adestrados, para se tornarem ferozes, conforme a vontade de seus 

donos. Muitos desses animais têm suas orelhas e cauda cortadas. Outros tem sua 

voz cortada, através de cirurgia para não “incomodar” os humanos. Gatos têm 

unhas extraídas para não arranharem móveis da casa. Podemos e devemos nos 
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questionar se este é o verdadeiro amor que sentimos pelos animais? (SUSIN; 

ZAMPIERI, 2015. p. 28-31). 

 

1.2 O uso dos Animais 

 

Neste item tratamos de algumas formas de uso dos animais, como em jogos 

e entretenimentos, pelas ciências, nas indústrias e na alimentação humana. Tais 

utilizações de animais também representam campos de concentração onde o ser 

humano atenta contra vida animal. 

 

a) Em Jogos e Entretenimentos 

 

O segundo campo de concentração, colocado pelos autores do livro “A Vida 

dos Outros”, é a relação dos humanos com animais utilizados em jogos e 

entretenimento. Esses animais são aqueles usados para nossa diversão, para 

nosso entretenimento, mas que sofrem muito. 

Devemos prestar muita atenção, ver atentamente o que são esses 

entretenimentos. Aqui entram os animais de circo, estes que são, aparentemente, 

como os elefantes, tigres, macacos, ursos. Será que a maioria das pessoas que 

apreciam este tipo de entretenimento faz ideia de seus sofrimentos? Animais de 

espetáculos para fazer pessoas rirem, levam choque elétricos, são chicoteados, 

agredidos diariamente com pauladas, são mutilados, dentes e unhas arrancadas 

para não oferecem perigos aos humanos, são transportados de um lado para outro 

e vivem em espaços reduzidos. Agora imaginemos esses animais, acostumados 

em territórios amplos, retirados de seus habitats e da convivência com outros 

animais para ficarem confinados em uma jaula. Tudo para divertir os humanos. 

Sabemos que não é necessário nada disso para que haja divertimento, basta 

olhar para o Circo de Soleil, que tem lindas apresentações sem a utilização de 

animais.  

Animais de zoológicos também vivem fora de seu habitat, também reduzidos 

a pequeno espaço. Passemos a prestar mais atenção aos animais e podemos 

perceber que leões, tigres e todas as espécies de mamíferos e outros que vivem 

na natureza não são feras. Eles se tornem perigosos e agressivos porque ficam 

enjaulados, aprisionados e com isso ficam estressados. Quem gosta de ficar preso 
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em recintos onde não podem se locomover normalmente. Também existem outros 

tipos de divertimentos para o ser humano, como por exemplo, as touradas, que são 

repugnantes quando vemos animais maltratados diante do olhar de uma plateia 

ensandecida. O touro é espetado por lanças que vão o matando pouco a pouco.  

Outro exemplo negativo é a farra do boi, onde é oferecido divertimentos para 

homens, mulheres e crianças. O boi é solto e todos caem em cima com paus, 

pedras e etc., até que o animal fica todo quebrado.  

Também ocorrem atos de crueldades nos rodeios. O ser humano mede 

forças com o animal. Outra ação cruel é a laçada de bezerros em dupla ou bulldog. 

Eles laçam o bezerro em toda sua velocidade, até derrubá-lo no chão. Esta queda 

do animal pode levá-lo se ferir mortalmente, uma vez que pode ocorrer a ruptura 

da coluna vertebral e de outros órgãos internos. Nas provas de montaria os cavalos 

e touros são cruelmente maltratados. O homem monta o animal, ficando em cima 

dele o máximo que puder com ele corcoveando, coiceando, mas não porque o 

animar seja xucro e selvagem, mas por que tem seu abdômen e virilha apertados 

por uma sinta de couro e espora 

Agora podemos imaginar o sofrimento deste animal. Isto tudo seria bom se 

fosse uma troca entre homem e animal, de divertimentos sem lesões. Mas, 

infelizmente, o ser humano pensa mais em ganhar dinheiro, sem se importar com 

o sofrimento dos animais. Existem ainda os jogos, como as rinhas de galos, que no 

Brasil estão proibidas, cachorros nas caças esportivas e corrida de galgos (SUSIN; 

ZAMPIERI, 2015. p. 31-37). 

 

b) Pesquisas Científicas 

 

O terceiro campo de concentração estão os animais utilizados para estudos 

e pesquisas. Na ciência, ainda se usa animais para testes e pesquisas. Os 

cientistas alegam que precisam destes para o avanço das ciências. Mas os 

defensores dos animais lutam para que estes experimentos com animais possam 

ter fim. Os animais são submetidos a testes cruéis. Existem o uso para educação, 

onde animais servem para a dissecção e vivissecção para transmitirem 

conhecimento. Mas, hoje já é possível o uso da tecnologia softwares que põe a 

disposição da aprendizagem (SUSIN; ZAMPIERI, 2015. p. 37-39). 
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Na área de pesquisas, o autor do livro Direito dos Animais, Laerte Fernando 

Levai, faz uma relação de algumas vítimas deste triste método de pesquisa: ratos, 

coelhos, gatos, cães, macacos, porcos, cavalos, pombos e peixes. Será que a 

humanidade sabe o que é feito com essas criaturas? (LEVAI, 2004, p.64). 

Outro escritor, Peter Singer, um pioneiro na defesa dos animais, no seu livro 

Libertação Animal, descreve algumas dessas pesquisas com animais. Por 

exemplo, os macacos e cães são usados pelo Exército e Força Aérea Americana 

para testes de radiação e também na área da psicologia, submetidos a atrozes 

experimentos com choques elétricos, com drogas e muitas substancias químicas, 

para medir o nível de toxidade de produtos comercializáveis na área médica e 

outros. Um dos testes de toxidade mais conhecido é o LD 50, e é utilizado para 

averiguar o grau de toxidade aguda de um produto, indicando a quantidade de 

ingredientes ativos de uma substancia tóxica, como agrotóxicos, necessária para a 

matar 50% de animais testados. Muitos animais, aos milhares, todos os anos 

morrem por serem obrigados a ingerir ou inalar doses letais de cosméticos, 

produtos de limpeza, shampoo, tinturas de cabelos e até armas biológicas e outros. 

Metade desses animais morrem e outra parte, depois de muito sofrimentos 

causados por diarreia, convulsões e hemorragias, são sacrificados.  

O que é muito grave é que o modelo animal não garante a eficácia nos 

humanos. No caso da talidomida, testada em animais, nunca causou reação nociva, 

mas nos seres humanos apresenta grande deformações. E por isso, for proibida.  

O teste draize, que também é muito cruel, pois, é usado para avaliar 

alterações oculares provocadas por inúmeros produtos químicos. Para estes testes 

usam-se coelhos que são mais dóceis e que tem olhos grandes, os chamados 

albinos. Nos olhos desses animais são adicionados doses de substâncias químicas 

por vários dias, até que seus olhos fiquem irritadiços e doloridos. Também é comum 

raspar a pele desses animais até sangrar, aplicando substâncias a serem 

estudadas para observar a sensibilidade e também a irritabilidade cutânea. Como 

se pode avaliar a dor e o sofrimentos desses animais provocado por esses testes? 

Hoje já existem alternativas com resultados satisfatórios quanto ao uso do 

modelo animal. Nós, seres humanos, e os animais somos diferentes apenas na 

aparência. É de ficar impressionada com a capacidade que tem o ser humano de 

fazer tanta maldade, sacrificando vidas inocentes, por causa do dinheiro. Sim, 

existem muito dinheiro envolvido. Laboratórios que enviam dinheiro para os 
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experimentadores fazerem seus experimentos utilizando eletrochoque em animais 

(SUSIN; ZAMPIERI, 2015. p. 37-41). 

 

c) Nas Indústrias 

 

As industrias representam o quarto campo de concentração, onde os animais 

são tratados como utensílios. Os autores Susin e Zampieri salientam que neste 

campo de concentração, o animal é tratado como objeto para uso pessoal do ser 

humano. O animal vira sapato, casaco, bolsa, cinto e utilidades para a casa, assim 

como sofá, almofadas etc. 

Como será que se sentem nossos irmãos ao nos doar sua pele, couro e lã 

de seus corpos? Iniciemos observando a indústria da pele.  

Impossível nos conformar com esta prática, que se trata de uma verdadeira 

carnificina de animais, como o Minks, um animal que vive em território grande, de 

mais ou menos 4 quilômetros e que passa por muito tempo dentro da água, são 

capturados e presos em jaulas com outros de sua espécie, apertados, sofrendo 

enorme estresses, ficando desajustados psicologicamente. Depois são mortos, 

tendo seu pescoço quebrado ou asfixiados. Animais peludos são capturados por 

caçadores desumanos, que armam armadilhas, deixando o animal preso, sofrendo 

desesperados e se mutilando ao tentar escapar da prisão. Focas são mortas brutal 

e impiedosamente por caçadores. Dessas são utilizados a pele que é vendida para 

indústrias. Quem se importa com o sofrimento e agonia desses animais? 

Cordeiros, gatos e cães também são mortos aos milhares, tudo para 

satisfazer seus algozes, que vivem somente do lucro com grandes somas de 

dinheiro. Quem se preocupa com esses animais? Não mencionamos exatamente o 

que sofre cada animal desses, porque é difícil detalhar os tipos de sofrimento que 

lhes são impostos. 

Agora olhemos para indústria do couro. Quem repudia vestimentas feitas de 

pele de animais? Mas, o que dizer ao vestir roupas de couro. Existe uma longa fila 

de animais de que se extrai o couro, por exemplo, vaca, porcos, cabras, carneiros 

etc. Como funciona essa indústria? Os animais não sofrem menos do que os que 

tem pele. Não sai de animais mortos para o consumo e sim de animais que são 

mortos para a utilização de seu couro. Além dos maus tratos e morte de animais, 

esse modelo causa danos com a poluição com seus produtos nocivos, tanto aos 
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trabalhadores como para a natureza. Também tem a indústria da lã, que se refere 

a confecção de luvas, cachecóis, mantas e casacos (SUSIN; ZAMPIERI, 2015. p. 

42-46). 

 

d) Na Alimentação Humana 

 

O quinto campo de concentração está na alimentação humana. Este é o 

ponto culminante na relação do ser humano com o animal. O consumo humano é 

responsável pelo abatimento de 50 bilhões de animais por ano. Dentre eles, 44, 5 

bilhões são frangos, 1, 1 bilhão de porcos e 280 milhões de cabeças de gado e 500 

milhões de ovelhas. Cada dia, cada hora e cada segundo milhões de animais são 

mortos. Nós nos preocupamos com a morte de animais em experiência, capturados 

e vítima de maus tratos. E porque não protestamos contra os bilhões de aves, bois, 

vacas e outras espécies sacrificadas para estarem em nossa mesa? Nossa moral 

com relação aos animais transita entre a repulsa e aceitação. Aceitamos certos atos 

e até os justificamos, mas nos contrariamos outros. Não estaria na hora de repensar 

nossas estranhas ambivalências na valorização moral? (SUSIN; ZAMPIERI, 2015. 

p. 49). 

A criação intensiva também é causa de sofrimentos nos animais.  Quando 

vamos ao supermercado e compramos carne, seja ela qual for, acondicionada em 

recipientes limpos e higienizados, estamos sabendo que se trata de um corte de 

um ser vivo, que mataram para comer. A nossa consciência fica “sem culpa” e “sem 

peso”. Não se pensa nas condições em que foram criados os animais que 

consumimos. Os animais criados soltos nos pastos das fazendas são muito raros. 

Será que não deveríamos pensar mais que a carne servida em nossos pratos não 

é a carne de animais criados livres e não é a realidade de multidões de animais. As 

condições dessa criação intensiva nem se compara aos gados de pastoreio. Na 

produção industrial o animal é um produto de mercadoria e não é visto como um 

ser vivo que precisa ser defendido. Como acontece com qualquer mercadoria, o 

produto final do mercado industrial é cercado de cuidados higiênicos e estéticos 

que escondem os horrores e as crueldades que passaram esses animais (SUSIN; 

ZAMPIERI, 2015. p. 49-65). 
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2 DIREITOS E DIGNIDADE ANIMAL 

 

Ao tratar dos direitos e a dignidade dos animais, buscamos inspiração nas 

Sagradas Escrituras, considerando que os animais são sujeitos de direitos, porque, 

em relação a Deus, somos todos irmãos e irmãs com valor em si, como nos diz o 

Papa Francisco (LS, 69) e não somente com valor instrumental.  

Neste capítulo, além de uma base bíblica, também buscamos apoio na 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais. 

 

2.1 A Bíblia nos ensina 

 

Na Bíblia encontramos fortes experiências de fé e vida na caminhada do 

povo de Deus. E os animais fazem parte dessas vivências, a começar pelo princípio 

da criação de Deus, conforme relatos no Livro do Gênesis, que nos permitem reler 

as origens para compreender o mundo atual e o seu futuro. Dirigimos nosso olhar 

ao Gênesis com “dupla finalidade”. Uma importância é que sua leitura nos oferece 

explicações, a partir da origem, para “as razões das coisas atuais”. Ou seja, o 

mundo que vivemos hoje pode ser compreendido à luz da origem das coisas. Outra 

finalidade da leitura do Livro do Gênesis é “buscar na origem um horizonte maior 

que inspire para onde ir” (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 197-198).  

Frei Luiz Carlos Susin, que juntamente com Frei Gilmar Zampieri, escreveu 

“A Vida dos Outros”, nossa bibliografia básica, nos dá aqui um aporte na área da 

teologia da criação, com o livro “A Criação de Deus: Deus e Criação” (Paulinas, 

2003). A criação acontece do caos, que, para Susin, é caos criativo, onde o Espírito 

está presente antes ainda de ser transformado no “cosmos”. A criação acontece 

pelo poder da Palavra de Deus criador, que “é expressão de uma vontade e de uma 

liberdade”. Portanto, a criação é obra da palavra de Deus e por isso “ganha a 

possibilidade de estar numa relação comunicativa com o seu criador” e é co-

criadora (SUSIN, 2003, p. 51-52). 
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A palavra ordena, harmoniza, dá forma ao caos, mas antes “o espírito divino, 

com toda a sua vitalidade fecunda e maternal, perpassa os abismos”. E, desta 

forma, com a ação “da poderosa energia que dá movimento e temperatura, a 

palavra se torna criadora” (SUSIN; ZAMPIERI, 2015. p. 198). E a palavra criadora 

forma a luz, que é fonte de vida para as outras criaturas e da qual se forma o céu 

e a terra face a face de forma esponsal. O céu é a morada de Deus e a terra, com 

o poder da palavra criadora, se enche de vida com a diversidade de animais nas 

águas, nos ares e no chão. A terra também acolhe uma multiplicidade de plantas e 

ervas, que são colocados também como alimentos aos animais e seres humanos. 

“Todos os que se alimentam seriam vegetarianos” (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 

199). 

Quanto ao se alimentar ou não de animais, a Bíblia tem duas colocações 

diferentes. No relato da criação, no Livro do Gênesis, o ser humano recebe como 

alimento próprio para si as ervas e sementes. Para os animais, Deus dá de alimento 

toda erva verde (Gn 1, 29-30). Mas em Noé, Deus dá ao ser humano a permissão 

para se alimentar de tudo o que vive e se move (Gn 9, 3). E quanto a isso, Susin e 

Zampieri contextualizam resgatando o termo “princípio”, presente no primeiro relato 

de Gênesis, onde Deus não deu ao ser humano a licença para comer carne.  

A Escritura nos oferece um relato de sentido e de futuro. O 
que nos diz a respeito do “princípio” é o que deverá ser no 
futuro. Comer carne e caçar, ou, pior ainda, criar animais de 
corte e aumentar em nível de industrialização e mercado, é, 
por um lado, uma decadência do humano, que não estava no 
princípio, e, por outro lado, uma espécie de licença concedida 
à dureza de coração, dadas as circunstâncias precárias de 
pós-dilúvio – o texto sugere que Noé se encontra, então, 
numa ilha devastada, sem recursos. Portanto, é uma licença 
com limites e não para sempre, pois no princípio não era 
assim (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 225-226). 
 

Conforme os autores, podemos concluir que, o normal da vida humana é o 

não consumo de carne. Pois, “na origem sonhada como um desígnio ou uma 

maquete não haveria, então, a famosa cadeia alimentar de carnívoros, sobretudo, 

não o humano carnívoro” (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 199). 

Tomamos a Bíblia como luz para o caminho e lâmpada para os pés de quem 

busca viver a compaixão e a convivência ao invés de sacrifícios e holocaustos. O 

povo bíblico, no desejo de agradar a Deus, muitas vezes foi desagradável aos olhos 

do Criador.  Mas, os profetas sempre procuravam esclarecer ao povo que Deus 
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pede compaixão e misericórdia e não o sacrifício. No lugar de holocausto, a voz 

profética anuncia que é preciso o conhecimento de Deus. 

Os profetas, com sua crítica, desconstruíram os rituais e as 
extinções e mostraram que por trás do sacrificio o que temos 
é a crueldade e o assassinato, ainda que camuflado, primeiro 
do ser humano, depois, de forma substitutiva, o sacrifício do 
animal no lugar do humano, com a mesma crueldade 
encoberta por uma áurea de sacralidade (SUSIN; ZAMPIERI, 
2015, p. 181). 
 

O livro “A Vida dos Outros”, de SUSIN e ZAMPIERI, resgata pesquisas de 

René Girardi quanto a superação bíblica do sacrifício. E um marco dessa superação 

é a figura de Abraão, conforme o capítulo 22 do livro do Gênesis. O anjo que se 

manifesta, ao ordenar que Abraão não praticasse mal contra o menino (Gn 22,12), 

desmascara a crueldade. E Abraão, ao abandonar o sacrifício, deixa de praticar o 

mal. Porém, a ruptura com o sacrifício não acontece abruptamente, mas de forma 

gradual, pois, o menino foi substituído pelo animal.  

Assim o animal inocente é dado como associado à vítima 
humana para que a superação de toda e qualquer vítima e 
todo e qualquer sacrifício se faça gradualmente, lentamente, 
pois só lentamente é possível não voltar mais atrás e 
“sacrificar quem não sacrifica” (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 
187). 
 

Na caminhada religiosa do povo de Israel permaneciam resquícios de 

práticas sacrificais que era combatidas pelos profetas, que anunciavam o querer de 

Deus. “Pois eu quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que 

holocaustos” (Os 6,6). Vozes proféticas, como Isaías, Jeremias, Oséias, Miquéias 

e Amós, se levantaram contra, até mesmo, as práticas de sacrifícios substitutivos. 

Na verdade, os sacrifícios de sangue duraram em Israel “até a destruição do 

segundo Templo, depois de Jesus” (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 186-189). 

Jesus, o Cordeiro de Deus, liberta seu povo de uma religião sacrificial. Jesus 

não aceitou a comercialização de animais no Templo (Jo 2, 13-17) e também 

esclareceu sobre o sentido da verdadeira adoração, como no caso do diálogo com 

a Samaritana (João 4, 21-26). Jesus, cumprindo sua missão, reforça a profecia de 

Oséias (6, 6a), reafirmando que Deus quer misericórdia e não sacrifício (Mt 9, 13). 

No caminho da superação do sacrifício, a Bíblia aborda outro aspecto na 

relação do ser humano com os animais, que é a questão do tempo sabático e 

jubilar. Quando o Livro do Levítico fala do júbilo, inclui os animais. Pois, “trata-se 

de descanso e restituição periódicos, tanto dos humanos, como da terra com todo 



19 
 

ser vivo que trabalha”. O tempo sabático, que é de descanso e de revigoramento 

da vida, acontece um dia a cada sete dias e um ano a cada sete anos, enquanto 

que sete vezes sete anos, resultando em 50, é o Ano Jubilar (SUSIN; ZAMPIERI, 

2015, p. 193). 

O quinquagésimo ano será para vocês um ano de júbilo: 
vocês não semearão, nem ceifarão as espigas que tiverem 
nascido espontaneamente, nem colherão uvas das videiras 
não podadas. O jubileu será uma coisa sagrada, e vocês 
comerão o que o campo produzir. Lev 25, 11-12). 
 

O tempo jubilar é para preservar o pleno direito de descanso para todas as 

formas de vida na terra, podendo ser consumido apenas “o que o campo produzir”. 

Assim é para não sacrificar, de forma alguma, qualquer animal que fosse utilizado 

no trabalho. Inclusive, os frutos surgidos espontaneamente nas antigas plantações, 

resultados do trabalho anterior de pessoas e com animais. Pois, “nem ceifarão as 

espigas que tiverem nascido espontaneamente”. 

Temos muito forte em nosso imaginário a supremacia do ser humano sobre 

os animais e as outras formas de vida. Quando, na verdade, a Bíblia coloca toda a 

criação de Deus como uma comunidade de vida. O ser humano não é melhor ou 

pior que os outros animais, mas é uma espécie que tem uma missão específica na 

criação. Cabe-nos cuidar e preservar a obra do Criador.  

O excesso de uma visão antropocêntrica sobre a vida, especialmente 

baseado em Gênesis 1,26 e 1,28, “tornou-se a leitura dominante e legitimadora de 

um mal que poderíamos chamar mais adequadamente de perversão. A leitura mais 

justa é a que considera em primeiro lugar o contexto em que a narrativa foi 

elaborada” (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 200). 

A Bíblia dá ao ser humano a missão de reinar e dominar, mas no sentido do 

governo como serviço humano para que se realize a vontade de Deus. “É somente 

no contexto da missão de bem governar que o ser humano é tido como imagem de 

Deus” (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 201). Para melhor esclarecer essa questão, 

podemos encontrar no segundo relato bíblico da criação, que está em Gênesis 2, 

a partir do versículo 4b, onde utiliza os verbos “cultivar e guardar”. E quando o ser 

humano recebe a incumbência de dar nomes, está afirmando o ser dos animais e 

assim, os humaniza.  

A primeira tarefa do ser humano é dar nomes aos animais. E desta forma 

está afirmando o ser dos animais, estabelecendo laços, reconhecendo identidade 
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e trazendo os animais para seu espaço de convivência, numa relação amistosa. 

Dar nome aos animais significa reciprocidade, é convite a convivência fraterna e 

sem violência (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 201-207). 

 

2.2 São Francisco de Assis: convivência fraterna 

 

O destino comum de humanos e animais é a convivência. Podemos entender 

isso “através de uma origem comum, de um destino comum, de uma providência 

comum” (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 231). No espírito de convivência, os humanos 

também aprendem com os animais (Jó 12,7-8). 

Podemos nos inspirar em São Francisco de Assis para ter um bom exemplo 

de convivência entre humanos e animais. Francisco foi primeiramente um homem 

de coração puro e alma serena. Tinha um relacionamento afetuoso com a natureza, 

especialmente com os animais. Ele ordenara a seus irmãos que não criassem 

animais para si, tendo-os como posse. Os animais nasceram para serem livres, 

porque fazem parte da criação de Deus.  

Segundo os autores do livro “A vida dos Outros”, São Francisco tinha as mais 

belas qualidades que uma pessoa poderia ter. A sua compaixão, amor e 

responsabilidade sobre os animais eram algo surpreendente, de uma doçura e de 

uma brandura sem igual. Francisco tinha na relação com os animais tão amável 

que conversava com eles e estes o entendiam. Assim como Jesus, Francisco 

amava tanto os animais como aos seres humanos, um amor fraternal que a todos 

e todas chamavam amavelmente de irmão e irmã.  

São Francisco era tão iluminado que conseguia abrandar a ferocidade dos 

animais selvagens. Domesticou os animais silvestres e todos se dobravam a sua 

simplicidade e amor. 

Susin e Zampieri, (2015, p. 276-294), colocam três aspectos importantes em 

Francisco de Assis na relação com os animais, que aqui tentaremos explorar. O 

primeiro aspecto é o da “não propriedade como condição de real fraternidade”. Sua 

experiência de vida, inicialmente, durante a juventude, focada no desejo de ser 

importante e ter coisas importantes foi frustrante. Francisco se frustrou com o que 

o mundo de seu tempo lhe oferecia para dar sentido à vida e, por isso, passou a 

buscar novo significado para seu viver. E a busca deste novo sentido se deu com 

o desapego do mundo. E Francisco tornou-se uma nova pessoa, conforme relata 
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em seu testamento que ao se encontrar com leprosos, o que antes lhe parecia 

amargo, passou a ser doçura. O encontro com os últimos de seu tempo e a 

conversão que pode viver, do amargo para doçura da alma e do corpo, Francisco 

teve forças para abandonar o mundo do desejo, do apego, das vaidades. 

E Francisco começou a ter uma alma, já vazia de si, capaz de 
abrigar o mundo de outra forma, com respeito à alteridade de todos 
os seres, numa relação de criaturas, ele simplesmente criatura 
entre as criaturas suas irmãs, com encantamento e serviço mútuo 
(SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 280). 

 

Outro aspecto importante, destacado por Susin e Zampieri, é o de que “os 

animais não estão à nossa disposição”. Mas, pelo contrário, “nós estamos à 

disposição dos animais”. Francisco promoveu entre seus irmãos a renúncia à posse 

de animais. Ele queria “evitar o domínio e a disponibilidade de animais para si” 

(SUSIN; ZAMPIERI, 2015. p. 281). Na relação de Francisco com os animais, estão 

presentes as palavras “obediência” e “licença”. “Ele viveu como criatura entre as 

criaturas, numa fraternidade criatura” (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 283). 

Outro aspecto fundamental na relação de Francisco com os animais é a 

reconciliação, como é o caso do famoso “Lobo de Gúbio”. Como renunciou a posse, 

Francisco tornou-se mediador de uma vida harmônica entre as criaturas. Mediar os 

conflitos, promover a paz é um ato de responsabilidade fraternal. Podemos colocar 

aqui um exemplo ilustrado: quando dois galos de rinhas são colocados frente a 

frente, evidente que irão se destruir mutuamente. E a nossa responsabilidade 

fraternal é impedir tal conflito. Sabemos do instinto natural dos galos de rinhas. 

Francisco nunca desconsiderou a possível brutalidade de sertãs espécies de 

animais. Soube evitar o conflito e sempre buscou conviver em harmonia. Francisco 

que chamava todas as criaturas de irmão e irmã, “amou no mesmo amor os 

animais, os irmãos, Cristo, a Igreja, Irmã Clara – todos em um mesmo amor 

fraterno” (SUSIN; ZAMPIERI, 2015, p. 291-293). 

 

2.3 Os Animais são Sujeitos de Direitos 

 

Sem defesa, sem voz e sem protesto um a um eles vão sumindo, baleados, 

encurralados em becos sem saída, banidos até dos muitos campos habitáveis. 

Antes de tudo se perca, é necessário acordar do pesadelo para que possamos 

continuar sonhando. 
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Trabalhar com o inconsciente, compreender profundamente dos instintos e 

da alma; perceber a presença do Divino nos olhos de um animal, essa talvez seja 

a última utopia pela qual ainda possa valer a pena dedicar uma vida de estudo e 

trabalho (LEVAI, 2004, pp. 133 e 134). 

Vemos alguns itens da declaração universal dos direitos dos animais. A 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais foi proclamada pela UNESCO em 

sessão realizada em Bruxelas - Bélgica, em 27 de Janeiro de 1978. Desde lá, a 

sensibilidade em torno do direito dos animais tem feito progresso em vários 

campos, sobretudo do Direito e da Filosofia.  

Art. 1º Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à 

existência. 

Art. 2º: 

1.Todo o animal tem o direito a ser respeitado. 

2.O homem como espécie animal não pode exterminar os outros animais ou 

explorá-los violando este direito; tem o dever de por os seus conhecimentos a 

serviço dos animais. 

3.Todo animal tem direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. 

Art 3º:  

1.Nenhuma animal será submetido nem a maus tratos nem à atos cruéis. 

2.Se for necessário matar um animal, ele deve ser morto instantaneamente, sem 

dor e de modo a não provocar-lhe angústia. 

Art. 6º:  

1.Todo animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a uma 

duração de vida conforme sua longevidade natural 

2.O abandono de um animal é um ato cruel e degradante. 

Art. 9º:  

1.Quando o animal é criado para alimentação ele deve de ser alimentado, alojado, 

transportado e morto sem que disso resulte nem ansiedade nem dor. 

Art. 10º:  

1.Nenhum animal deve de ser explorado para divertimento do homem. 

2.As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis 

com a dignidade do animal 

Art. 14º:  
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1.Os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar 

presentados a nível governamental. 

2.Os direitos do animal devem ser defendidos pela lei como os direitos do homem. 

  



24 
 

 

3 AMOR, CUIDADO E RESPONSABILIDADES 

 

No terceiro e último capítulo, momento do agir, abordamos a temática do 

amor, cuidado e a responsabilidade humana para com os animais. Aqui tratamos 

as questões fundamentais na relação do ser humano com os animais, como a 

compaixão e a fraternidade, a importância da educação e da espiritualidade 

ecológica, bem como a responsabilidade fraternal. Também procuramos 

desenvolver o tema da terapia assistida por animais, que demonstra a possibilidade 

de uma nova relação do ser humano com os animais.  

 

3.1 Compaixão e Fraternidade 

 

Segundo o filósofo alemão Arthur Schopenhauer a piedade é uma das 

principais virtudes humanas, fazendo apologia do amor universal, lembrando que 

esta essência atravessa o céu, as águas, as florestas e os seres vivos cujo milagre 

de existir é fascinante e único e que a compaixão, princípio de toda moralidade, 

toma também os animais sob seu manto protetor (LEVAI, 2004, p. 135). 

Outro filósofo, o professor Piero Martinetti, citado por Levai, faz uma 

importante revelação sobre intelecto e consciência do animal. 

O animal é dotado, tanto de intelecto quanto de consciência e por 
isso o seu sofrimento deve suscitar no homem uma profunda 
piedade. Não somente a conduta dos animais, mas seus próprios 
comportamentos, gestos e fisionomia revelam neles a existência de 
uma vida interior: Uma vida talvez diversa e distante da nossa, mas 
dotada de consciência de modo que não pode ser reduzida a um 
simples mecanismo fisiológico. (MARTINETTI, apud LEVAI, 2004, 
p. 134). 

O Papa Francisco em sua carta encíclica Laudato Si (n. 25, n. 69) também 

defende a causa animal, a natureza e toda criação de Deus. Ele lembra o sofrimento 

de animais e humanos diante das migrações causadas pelas mudanças climáticas. 

Por nossa causa milhões de espécies deixaram de existir (LS. n. 33;35). 

Muitos animais são vítimas das extravagâncias consumistas do ser humano. (LS, 
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n. 123). Cabe a nós seres humanos respeitar a criação de Deus, no trato com a 

natureza e os seres que nela habitam. 

 

3.2  Educação e Espiritualidade Ecológica 

 

Nosso objetivo com este trabalho é a defesa dos animais. Pois, é preciso 

defendê-los de tantas ameaças, conforme já colocamos no capítulo anterior. Mas, 

não podemos passar a vida brigando com os humanos para que cuidem e não 

agridam os bichos. Temos, sim, que educar para o cuidado e alimentar uma 

espiritualidade ecológica que leve as pessoas a terem atitudes conforme o Espírito 

do Deus criador, amoroso, justo e cuidador da vida. Por isso, este item do trabalho 

aborda sobre a importância da educação e espiritualidade ecológica. 

Susin e Zampieri (2015, p.308-309), colocam que “o animal é eixo do 

tratamento ecológico”. Como o animal é a outra criatura mais próxima do ser 

humano, é no trato com os animais que se define a consciência ecológica de uma 

pessoa. Quem maltrata um animal, que é tão próximo, o que não poderá fazer com 

as outras criaturas? Por isso, é preciso começar a sensibilização ecológica a partir 

dos animais. Precisamos nos deixar converter, pelos animais, para uma vida 

saudável, fraterna. Nossa relação com os animais pode ser educativa. No trato 

cotidiano com eles, podemos nos educar ecologicamente. Para que aconteça, em 

nossa relação com os animais, amor, cuidado, responsabilidades, compaixão, 

responsabilidade e espírito fraterno, é preciso permitir uma reeducação animal. 

Basta ver como os animais são cuidadosos conosco, como nossos cães nos dão 

atenção, carinho, afeto e segurança. Pois, é isto que devemos dar a eles e aos 

outros seres da criação. Todos os dias, nossos animais nos ensinam uma ética do 

cuidado fraterno. Basta a gente aprender com eles. 

A questão da espiritualidade também é um aspecto muito importante para 

uma mudança de comportamento. O teólogo Leonardo Boff, conforme citado por 

Pereira, 2004, p. 86, afirma que a humanidade está passando hoje por uma crise 

de paradigma, de valores. Somos uma civilização em crise, que precisa abrir-se 

para novas formas de pensar e viver. Precisamos mudar a forma de se reportar aos 

outros e desenvolver um novo modo de relacionamento com a vida. Por isso, é 

importante uma espiritualidade ecológica.  
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Para Leonardo Boff “tudo possui uma interioridade. Por isso tudo é 

espiritual”. Nossa busca pelo transcendente, nossas inquietações são como que 

um princípio de vida que já faz parte do sistema de vida do universo, no qual nós 

participamos. Pertencemos a um sistema que possui espiritualidade. Quando 

agredimos os outros, certamente estamos em crise no âmbito dessa espiritualidade 

(PEREIRA, 2004, p.86-88). 

Neste aspecto, temos uma expressão, sempre muito bem lembrada, do Papa 

Bento XVI, que diz que “os desertos exteriores multiplicam-se no mundo, porque os 

desertos interiores tornaram-se tão amplos”. Ou seja, falta uma espiritualidade 

ecológica na vida das pessoas que tanto agridem a natureza e, consequentemente, 

também agridem a espécie humana. A frase aqui citada foi numa homilia do início 

do ministério do papa anterior ao Francisco, onde ele também falou que Cristo, o 

verdadeiro bom pastor “se tornou ele mesmo cordeiro, pôs-se do lado dos 

cordeiros, daqueles que são esmagados e mortos”. BENTO XVI, 2005. Ou seja, o 

bom pastor, que é Cristo, nos deu o exemplo. Ele não se valeu da vida de suas 

ovelhas para satisfazer a si próprio e sim deu sua vida. Esta espiritualidade está 

em falta no mundo de hoje. Pois, geralmente, as pessoas preferem serem pastores 

que comandam e usam as ovelhas, mas o exemplo dado por Jesus é o de ser 

cordeiro. 

 

3.3  Responsabilidade Fraternal 

 

Na sequência do tema sobre a importância da educação e espiritualidade 

ecológica, aqui tratamos sobre a responsabilidade fraternal. Pois, entendemos que 

uma seja consequência da outra. Pois, através da educação e de uma 

espiritualidade ecológica, o ser humano pode se regenerar e reassumir uma 

postura de irmão ou irmã responsável para com os animais e todas as outras formas 

de vida da criação de Deus. O desafio da espécie humana é ser irmão ou irmã 

responsável e não mais o agressor da vida. 

No Movimento Francisclariano da Diocese Meridional, da Igreja Episcopal 

Anglicana do Brasil, participamos de alguns estudos sobre São Francisco de Assis 

e uma das questões que parece ser fundamental na vida deste santo é o fato de 

querer que “os irmãos sejam mães uns para os outros”. Isto é o que se pode chamar 
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de responsabilidade fraternal. Ser mãe para o outro, para a outra, é ser irmão ou 

irmã responsável. 

 

3.4  Terapia Assistida por Animais 

 

Para finalizar este trabalho, decidimos incluir a terapia por meio de animais 

como um exemplo na relação de humanos com animais. Uma relação que pode ser 

de amor, cuidado e responsabilidades. Como afirmamos na introdução do terceiro 

capítulo, a terapia assistida por animais demonstra a possibilidade de outra forma 

de relação do ser humano com os animais. Neste item também colocamos algumas 

imagens que demonstram, mais do que as palavras, como seres humanos e 

animais podem viver mutuamente o amor e o cuidado. 

A Terapia Assistida por Animais, conforme o Instituto Universitário de 

Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (ISPA):  

É uma intervenção dirigida por objetivos, na qual um animal que 
obedece a critérios específicos é parte integrante do processo de 
tratamento”. Esta terapia é dirigida por profissional de saúde, que 
possui conhecimentos especializados na área. Seu objetivo é 
“promover o bem-estar físico, social, emocional e/ou o 
funcionamento cognitivo de indivíduos ou grupos (ISPA, 2017). 

A terapia assistida por animais consegue provocar melhoria de estados 

físicos e psíquicos em âmbitos emocional, social, cognitiva, comportamental e 

psicomotricidade. Com esta terapia é possível desenvolver a capacidade de regular 

as emoções, aumentar interações verbais de uma pessoa ou de um grupo. Além 

de fortalecer as interações sociais, esta terapia pode estimular a participação e as 

interações dos indivíduos, melhorando as habilidades motoras finas e o equilíbrio. 

A terapia assistida por animais consegue fazer a pessoa alcançar melhora na 

autoestima, bem como reduzir a ansiedade e diminuir a solidão. Esta relação 

terapêutica entre animais e humanos ajuda a melhorar a qualidade de vida, 

promover saúde física e emocional, além de desenvolver um mundo mais humano. 

Trata-se de uma forma de terapia onde crianças e adultos conseguem redescobrir 

e fortalecer empatia, compaixão e responsabilidade pelos animais, por tudo o que 

faz parte da natureza e as outras pessoas. (ISPA, 2017). 
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Diversas espécies de animais podem colaborar com o ser humano em 

terapias, mas aqui colocamos três exemplos muito presentes nos últimos tempos: 

cães, golfinhos e cavalos. 

 

a) Cinoterapia: a terapia com apoio de cães 

 

Pela cinoterapia se dá a reconstrução da vida cotidiana com a ajuda do 

animal, que além de expressar uma forma de amor incondicional, também ajuda a 

pessoas idosas, por exemplo, a realizar atividades para seu bem estar. Além do 

bem estar emocional, os cães conseguem realizar bem estar físico, como baixar a 

frequência cardíaca e a pressão arterial. A presença de um cão na vida de uma 

pessoa idosa faz diminuir os níveis de ansiedade, levando a um estado de 

relaxamento neuropsicológico. (BOTOLIN, 2017) 
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b) Golfinhos e a reabilitação 

Desde antigos mitos gregos até 

recentes conclusões científicas, os 

golfinhos são considerados seres de 

uma tremenda inteligência e 

sociabilidade. Suas capacidades 

estão muito além das acrobacias que 

fazem na água. No mundo todo já é 

comum pessoas ficarem nadando 

com golfinhos. Encontros próximos e íntimos com golfinhos faz a pessoa 

experimentar alegria e paz de espírito. 

Pesquisadores dizem que nadar com golfinho impulsiona o 
sistema imunológico humano e ajuda o bem-estar 
psicológico. Nadar com golfinhos induz a estados de 
expansão de consciência, como durante a meditação 
transcendental. Isso traz um sentimento de profunda paz, 
relaxamento e sensação de bem-estar”. CATARINA, 2017. 

 

c) Terapia por meio de cavalo 

 

Conforme conceito da Associação 

Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL, 1999), 

a Equoterapia ou equinoterapia é um método 

terapêutico e educacional, onde se dá interação 

do ser humano com o cavalo por meio de uma abordagem multidisciplinar e 

interdisciplinar, que muito contribui com o desenvolvimento biopsicossocial de 

pessoas com deficiências. O andar de um cavalo gera “movimentos tridimensionais, 

ou seja, em três eixos distintos para cima e para baixo, para um lado e para outro 

e para frente e para trás”. E tais movimentos provocam estímulos somatossensorial, 

proprioceptivos e vestibulares. A Equoterapia promove saúde em pessoas com 

alterações físicas, psicológicas e/ou mentais, além de contribuir para a educação e 

inclusão social e servir como uma forma de esporte. 

 

d) Yoga inspirada em posturas animais 
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Como grande parte da cultura oriental, a yoga também tem fortes vínculos 

com elementos da natureza. Na verdade é bastante comum encontrar formas de 

comportamento de animais e plantas expressos em técnicas de terapias 

desenvolvidas pelos seres humanos. Realmente, os animais têm muito a nos 

ensinar sobre este mundo. Basta observar, por exemplo, os movimentos praticados 

cotidianamente por nossos cães e gatos. Eles se espreguiçam várias vezes no 

período do dia, alongando as curvas do corpo para manter serenidade e calma. 

Cada vez vem obtendo maior aceitação a proposta de buscar na sabedoria 

dos animais novas adaptações para as práticas de yoga, como forma de combater 

o estresse e viver de forma mais humorada. Vejamos alguns Exemplos 

apresentados no site <www.yogasampa.com.br> 

Garudasana/postura da águia  

Gomukasana/postura da cabeça de vaca 

Kakasana/postura do Corvo  

Ustrasana/postura do Camelo  

Bujanghasana/postura da serpente 

Simhasana/Postura do Leão 

AdhoMukhaSvanasana/Postura do Cachorro de cabeça para baixo  

Kurmasana/Postura da Tartaruga  

Vrschikásana/Postura do Escorpião 

Salabasana/Postura do Gafanhoto 

Marjaryasana/Postura do Gato/,  

Makarasana/Postura do Crocodilo/,  

Matsyasana/Postura do Peixe,   

Hanumasana/Postura do Macaco,  

Balalinganasana/Garça  

Vrishasana /Postura do Touro,  

Asvankalanasana/Postura do Cavalo em movimento,  

Badrasana/Postura da Borboleta,  

Mandukasana/Postura da Rã 

Kukutásana/Postura do Galo 

Mayurasana/ Postura do Pavão. 
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CONCLUSÃO 

 

Concluímos esta pesquisa com a certeza de que, nós humanos, precisamos 

nos converter, reanimar nossa humanidade e nos reconciliarmos com a vida. Nossa 

relação com a natureza, com toda a criação de Deus precisa ser repensada. E 

buscamos, nesta pesquisa, repensar isso no concernente aos animais. 

Os animais são seres como nós, dotados de sentimentos e raciocínio e 

merecem nosso respeito. Eles têm a capacidade de se comunicar entre si e com 

nós humanos. São seres que muito nos afetam, pois conseguimos ver neles a 

pureza e ao mesmo tempo força para se defender. Deus criou os animais para 

serem nossos companheiros. Ao criar os animais, Deus viu e anunciou que eram 

bons.  

O ser humano se acha muito superior aos animais por sua racionalidade. 

Mas como pode este ser que se diz racional, maltratar os animais, causando neles 

tanto sofrimento? Segundo o autor Peter Singer, o animal que mata com menos 

motivo, é o animal humano. Matam membros de sua própria espécie por ganância 

e poder. 
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