
 

1 

Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2013. ISSN 2179-510X 

A ZOOFILIA É ESPECISTA OU TOLERÁVEL? 

 

Wesley Felipe de Oliveira
1
 

 

Resumo: A zoofilia ou bestialismo é a prática sexual iniciada por seres humanos (agentes morais) 

com animais de outras espécies (pacientes morais). O filósofo Peter Singer, que sustenta posições 

utilitaristas e abolicionistas, considera que estas práticas são toleráveis se não impor sofrimento e 

crueldade no animal. Recentemente, alguns países como a Alemanha e o Brasil anunciaram a 

criação de algumas leis criminalizando e aumentando a penalidade para aqueles que realizarem atos 

sexuais com animais, argumentando que ela é prejudicial ao animal, pois envolve abuso, dano e 

sofrimento. Essas propostas têm gerado protestos pelos defensores da zoofilia. Eles se opõem a 

essas leis argumentando que não há crueldade, dor e sofrimento para os animais envolvidos, e que 

essas práticas podem até mesmo dar prazer ao animal. Analisarei esses argumentos e defenderei 

que, diferentemente de Singer e dos defensores do bestialismo, esta prática causa danos ao animal. 

A prática é especista e imoral, já que envolve coerção, prisão, dor e sofrimento para o animal, ou 

seja, é imoral pela mesma razão que o estupro de mulheres adultas, crianças e bebês são imorais, 

ainda que alguns deles possam sentir algum tipo de prazer. 

Palavras-chave: Especismo. Zoofilia. Ética. Utilitarismo. 

 

Introdução 

Em fevereiro de 2013, a Alemanha regulamentou uma lei criminalizando a zoofilia, ou seja, 

a prática sexual de seres humanos com animais de outras espécies, também conhecida como 

bestialismo. A aprovação dessa lei gerou protestos por parte de seus adeptos e simpatizantes, 

sustentado na alegação de não serem criminosos, uma vez que seus atos não colocam em risco a 

vida e nem mesmo o bem-estar dos animais, porque não causam danos, sofrimentos ou morte dos 

animais, oferecendo-lhes, antes, prazer e fruição
2
. Em junho deste mesmo ano, a Suécia também 

anunciou a criação de leis mais rígidas que proíbem atos sexuais envolvendo animais, mesmo que 

não haja evidência de maus tratos. No Brasil, ainda são inexistentes leis específicas para estes casos, 

embora seja possível enquadrar a zoofilia nas leis contra maus tratos com animais e crime 

ambiental.  

Analisarei, neste trabalho, no que consiste efetivamente a zoofilia e demonstrarei que, em 

razão das diferenças anatômicas entre humanos e as demais espécies, a maior parte dos casos 

envolvem a inflição de dor e sofrimento para o animal, principalmente em razão dos danos físicos 

que lhes são causados. Com base nisso, defenderei que tal ato é moralmente injustificado, sendo, 

                                                             
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

Florianópolis/Brasil. 
2 Segundo o levantamento feito pelo governo alemão cerca de 500.000 animais são mortos anualmente em razão de 

abusos sexuais sofridos (Cf. ANDA, 2013). 
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portanto, especista e não aceitável, ainda que Peter Singer afirme ser moralmente tolerável tal 

prática em casos que não envolvam dor e sofrimento ao animal. Ainda que Singer não mencione 

diretamente que um possível prazer oferecido ao animal seja razão para aceitar tal prática, tal 

consideração fica evidente, principalmente em razão de sua posição utilitarista. Assim, levarei esta 

análise utilitarista da geração de prazer em consideração, demonstrando que se ela justifica a prática 

sexual com animais quando gerar prazer, ela também oferece uma possibilidade de justificação da 

prática da pedofilia, isto é, do sexo com crianças ou bebês, ainda que não lhes cause danos, dor e 

sofrimento, podendo até mesmo oferecer-lhes algum nível de satisfação e prazer. Considerarei, 

portanto, que a zoofilia, antes de ser uma prática tolerável, dentro de uma perspectiva tanto 

utilitarista, quanto da liberdade para a manifestação da diversidade sexual humana, ela se apresenta 

muito mais como um ato de estupro e violação cometida por um ser humano contra o corpo de um 

animal, configurando-se, desse modo, tão imoral quanto o pedofilismo e a violência sexista do 

estupro de mulheres.  

1 – A zoofilia 

Em termos gerais a zoofilia, palavra composta de zoo, que significa animal e filia, que 

significa amor ou amizade, é o ato sexual de seres humanos com animais de outras espécies, onde 

existe precisamente o contato dos órgãos sexuais, com ou sem penetração. Assim, masturbação das 

genitálias dos animais, sexo oral, anal, vaginal entre homem ou mulher com o animal, macho ou 

fêmea, é entendido como uma prática zoófila. De acordo com uma pesquisa realizada em 2011 pelo 

médico urologista Stênio de Cassio Zequi (2012), para investigar as causas do câncer de pênis, 

constatou-se que 34,75% de homens brasileiros que vivem em zonas rurais já tiveram algum tipo de 

relação sexual com animais em algum momento da vida, uma prática considerada tão comum que é 

vista com certa normalidade, ainda que a CID (Classificação Internacional de Doenças), na 

classificação F65.8 (Outros Transtornos de Ordem Sexual) aborde a zoofilia como uma doença de 

caráter psicológico. 

É importante chamar atenção para algumas peculiaridades desta prática. Embora seja mais 

comum por parte de homens, ela também é praticada por mulheres. Homens realizam sexo com 

penetração em animais fêmeas (ou machos) de pequeno e médio porte, como as galinhas, cachorros, 

cabras ou ovelhas, e que resultam ou podem resultar em sérios e irreversíveis danos físicos nesses 

animais, o que envolve, obviamente, dor e sofrimento para eles. Por outro lado, o sexo de homens 

com animais de grande porte, tais como vacas, éguas, suínas, podem não causar danos nesses 
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animais em razão, principalmente, das diferenças das constituições anatômicas dos órgãos sexuais. 

As mulheres, por sua vez, podem vir a praticar sexo com animais machos, tais como cães, cavalos e 

touros, estando, obviamente, em uma situação completamente inversa a do homem, ou seja, em uma 

situação passiva, enquanto que o homem se encontra em uma situação ativa. Nesse sentido, a 

mulher tem a capacidade de evitar atos sexuais com animais que venham causar danos físicos 

irreversíveis (tanto para elas quanto para os animais), algo que os animais que se encontram em 

situação de passividade não são capazes de fazer quando se trata de uma relação com um homem. 

Nesse sentido, limitarei mais precisamente, nessa análise, a prática da zoofilia quando realizada 

ativamente por um homem, uma vez que tal ato exige necessariamente uma coerção do animal que 

é muito mais intensa do que a que existe quando o ato sexual interespécies é iniciado por uma 

mulher. Outra grande parte da zoofilia existe em razão do cinema pornográfico, onde se predomina 

a produção de filmes com relação de animais machos com mulheres, mas voltadas para atender ao 

interesse de um público predominantemente masculino. 

A questão da zoofilia aparece em alguns debates éticos sobre o modo como os seres 

humanos devem tratar os animais. O eixo central dessa discussão geralmente se atenta sobre se ela 

ocasiona algum tipo de sofrimento ou não nos animais envolvidos e se esse critério é relevante para 

se considerar tal prática moralmente aceitável ou reprovável. Analisarei a seguir a perspectiva moral 

do utilitarismo e sua relação com a zoofilia. 

2 – Utilitarismo 

O utilitarismo é uma teoria moral desenvolvida inicialmente por Jeremy Bentham. Em sua 

versão clássica ou hedonista, essa teoria compreende que as ações e escolhas morais devem ser 

realizadas a partir da perspectiva do quanto elas promovem o prazer, bem-estar e felicidade e o 

quanto elas evitam ou diminuem a dor e o sofrimento. Nesse sentido, uma ação é considerada 

moralmente correta na medida em que ela maximiza o prazer e, portanto, a felicidade para o maior 

número possível de indivíduos afetados por esta ação. Por outro lado, uma ação é moralmente 

errada se ela contribui para aumentar a dor, sofrimento, e, portanto, a infelicidade para o maior 

número dos que são afetados por ela. É importante notar que o utilitarismo enfatiza amplamente que 

esse critério não se aplica somente para o agente moral, isto é, para aquele que realiza uma ação, 

mas também, e principalmente, para os pacientes morais, ou seja, aqueles que sofrem os 

desdobramentos ou consequências dessa ação praticada. Tendo a dor e o prazer como critérios 

morais, o caráter universal da ética, que exige uma imparcialidade na justificação e aplicação de 
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seus princípios, faz com que o utilitarismo se encontre na situação de levar em consideração todos 

os seres capazes de experimentarem essas experiências que denotam uma importância moral. 

Assim, a dor e o sofrimento se tornam critérios a partir dos quais é possível dizer que um ser, seja 

ele humano ou não-humano, é detentor de interesses, quais sejam: evitar a dor e experimentar o 

prazer. Esse critério marca a ruptura das teorias morais que conferiam importância moral apenas 

para os seres dotados de razão e tudo o que ela possibilita: a linguagem, inteligência, consciência 

etc. Esses parâmetros da ética tradicional, como já bem observou o próprio Bentham, criavam o 

problema de manter muitos seres humanos à margem da moralidade, uma vez que muitos, por não 

satisfazerem estas características, como é o caso dos bebês, crianças muito pequenas, pessoas com 

graves deficiências mentais, encontram-se, portanto, excluídos do âmbito da moralidade.
3
  

Por essa razão, Bentham escreveu aquilo que veio se tornar a base da maioria das éticas 

animalistas contemporâneas. Ao fazer uma comparação entre a proclamação da igualdade realizada 

pelos norte-americanos e franceses com a necessidade de ser ampliado o âmbito da igualdade moral 

para que pudesse incluir todos os seres capazes de ter interesses, ou seja, todos os que fossem 

dotados da sensibilidade à dor e ao prazer, Bentham considerou que era chegado o momento de ser 

reconhecida a importância moral da dor e do sofrimento quando vivenciada pelos animais e 

estender para eles a libertação de todas as práticas de crueldade a que estavam submetidos. 

O que mais deveria traçar a linha intransponível? A faculdade da razão, ou, talvez, a 
capacidade do discurso? Mas, um cavalo adulto ou um cão, é, além da comparação, mais 

racional, assim como um animal mais conversável (conversable), do que um bebê de um 

dia, de uma semana, ou até mesmo de um mês. Mas, supondo, porém, que as coisas fossem 

de outro modo, o que importaria? A questão não é, eles são capazes de raciocinar? nem são 

capazes de falar? mas, eles são capazes de sofrer? (BENTHAM, 1996, p. 282, tradução 

nossa). 

 

Foi seguindo o caminho já traçado por Bentham no século XVIII, que na década de 70 do 

século XX, Peter Singer, em suas obras Libertação Animal e Ética Prática ampliou os limites da 

comunidade moral humana a partir do princípio da igualdade fundamentado em conceitos 

utilitaristas. Singer incorpora de modo mais enfático elementos tais como interesses e preferências, 

originados a partir da senciência (capacidade de sentir dor e prazer), superando as dificuldades do 

cálculo clássico das somas de prazer, bastando considerar a capacidade de sentir prazer e dor, 

independentemente de seus níveis, uma vez que cada ser vivo sente a sua própria dor conforme as 

peculiaridades de sua própria constituição física, biológica e psicológica, e isso fundamenta, então, 

                                                             
3 Essa ideia deu origem ao argumento dos casos marginais. Muitos dos critérios morais tradicionalmente firmados na 

razão, linguagem e consciência acabam excluindo uma grande parcela de seres humanos da esfera de ação e 

consideração moral. A única razão que leva os agentes a inclui-los na ética é o fato de pertencerem à espécie humana. 

Isso se configura como especismo.  
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os seus interesses. Assim, Singer entende que uma vez que os seres vivenciam tais experiências 

desagradáveis elas devem ser igualmente levadas em consideração, e do mesmo modo que evitamos 

manter aprisionado um ser humano em razão do sofrimento físico que isso lhe ocasiona, 

coerentemente devemos, também, evitar manter aprisionado um animal não-humano em razão, 

também, do sofrimento que isso lhe causa. Interesses e preferências semelhantes exigem 

considerações morais semelhantes. Se a dor e o prazer têm um peso moral importante para 

humanos, consequentemente a dor e o prazer de animais não-humanos também se compõe desse 

peso moral. O que é relevante é a dor ou o prazer em si mesmos, e não o ser que as possuem. Tal 

princípio de igualdade se mostra, portanto, universal e imparcial, pois o que importa é a semelhança 

da dor e do sofrimento compartilhada por humanos e animais, independente de uma experiência de 

dor ser ou não igual à outra. Se existe um princípio moral voltado à proteção da desagradável 

experiência da dor, esse mesmo princípio deve ser aplicado para todos os que são dotados de tal 

capacidade, ou seja, os animais não-humanos.  

2.1 – Utilitarismo e Zoofilia 

Em 2001 Peter Singer publicou um review sobre o livro Dearest Pet, do biólogo e 

naturalista holandês Midas Dekkers, que apresenta o sexo com animais como um dos tabus da 

humanidade ainda não superados. Neste livro, o autor reuniu evidências de que a relação sexual 

com animais não é uma raridade, mas sempre foi algo muito presente na história da humanidade. 

Em seu review, Singer afirmou que o sexo com animais é um tabu por ser mais um dos muitos 

meios que usamos para nos diferenciarmos deles, desta vez, portanto, através de uma perspectiva 

sexual que separa a dimensão humana e animal. Outro fator se deriva dos preceitos que condenam a 

prática sexual sem fins reprodutivos, mas apenas para a obtenção de prazer:  

O tabu sobre sexo com animais pode, como já sugeri, ter se originado como parte de uma 

rejeição mais ampla de sexo não reprodutivo. Mas, a veemência com que essa proibição 

continua a ser realizada persiste enquanto que outros atos sexuais não reprodutivos 

tornaram-se aceitáveis, sugere que há outra força poderosa nessa questão: o nosso desejo de 

nos diferenciar, eroticamente, a partir de animais (SINGER, 2001, p. 02, tradução nossa). 

 

De acordo com Otto Soyka, em seu livro Beyond of Boudary Morals, as proibições contra 

atos sexuais não reprodutivos, como a homossexualidade, fetichismos, e zoofilia, são entendidas 

como “tentativas fúteis e equivocadas de limitar a inesgotável variedade do desejo sexual humano” 

(Soyka apud: Singer, 2001, p. 02, tradução nossa). Apenas a zoofilia, argumentou Soyka, “deveria 

ser ilegal, e ainda assim, apenas na medida em que se mostra cruel para com um animal” (Singer, 
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2001, p. 02, tradução nossa). Seguindo esse raciocínio, Singer concorda que muitos dos atos 

descritos no livro de Dekkers se mostram como moralmente errados, uma vez que são atos de 

crueldades explícitas e uma clara submissão de um animal a um estado de dor e sofrimento físico. 

Alguns homens usam galinhas como um objeto sexual, inserindo seu pênis na cloaca, um 

canal para todos os fins de resíduos e para a passagem do ovo. Isto é normalmente fatal 

para a galinha, e em alguns casos, ela irá ser deliberadamente decapitada imediatamente 

antes da ejaculação, a fim de intensificar as convulsões do seu esfíncter (SINGER, 2001, p. 

02, tradução nossa). 

 

Singer, tal como Soyka, concorda que isso “é crueldade, clara e simples” (Singer, 2001, p. 

02). No entanto, ele questiona se isso seria pior para a galinha do que passar mais de um ano isolada 

ou presa em uma gaiola estreita com outras de sua espécie, botando ovos diariamente e sofrendo 

sufocadas em caixas de transportes para os abatedouros onde acabam sendo penduradas e 

degoladas. Singer reconhece que muitas das práticas sexuais com animais envolvem a inflição de 

danos, experiências de dor, sofrimento e até mesmo a morte do animal, o que implica diretamente 

na imoralidade de tal ato. Mas também reconhece que o sexo com animais nem sempre envolve 

diretamente uma crueldade física (Cf. Singer, 2001, p. 02). Nesse sentido, vinculado à teoria 

utilitarista, (ainda que ele não faça menções a ela nessa resenha), Singer considera que se o sexo 

não envolver danos físicos, dor, sofrimento e morte ao animal, tal ato não é considerado 

moralmente errado, já que evita realizar aquilo que o tornaria moralmente reprovável, isto é, a dor e 

o sofrimento e, portanto, o sexo com animais se torna tolerável. 

Por outro lado, surge a questão acerca da possibilidade de tal ato oferecer algum prazer para 

o animal. Singer menciona o fato de que muitas vezes os próprios animais procuram manter algum 

tipo de relação sexual com humanos. Muitos tutores de animais, principalmente cães, relatam certos 

comportamentos sexuais de seus animais de estimação, como, por exemplo, esfregar-se na perna. 

Mas, em casos assim, onde existe uma interação do animal apenas com seres humanos, é obvio que 

seus comportamentos sexuais irão se manifestar com seres humanos
4
. Não há alternativa possível 

para o animal. Tal comportamento, no entanto, cessa quando existe um animal de sua espécie para 

                                                             
4 Isso se assemelha muito com o fenômeno psicológico conhecido como Síndrome de Estocolmo, que ocorre quando 
uma vítima de sequestro mantida em cárcere desenvolve, depois de algum tempo, um elo afetivo para com aquele que a 

mantém aprisionada, como uma resposta emocional que ocorre na vítima consubstanciada em sua total vulnerabilidade 

e indefesa. A situação de isolamento de outras pessoas, estando a vítima apenas na companhia de seu algoz, pode levar 

ao desenvolvimento, de modo não intencional, de laços de afetividade e simpatia como um meio de sobrevivência para 

que não ocorra agressões, violências e maus tratos. Essa observação foi feita pela Profa. Dr. Sônia T. Felipe em uma 

conversa sobre o assunto discutido neste trabalho. (Cf. ROCHA, 2008). Outro fenômeno psicológico relevante, e que 

pode dar um indício das motivações de sexo com animais, é a Tímidez Amorosa (Love Shyness), termo desenvolvido 

pelo psicólogo Brian Gilmartin, para descrever os casos de muitos humanos com timidez crônica que os torna incapazes 

de se relacionarem sexualmente com outras pessoas, e que por isso acabam desenvolvendo certos vínculos sexuais com 

animais. (Cf. GILMARTIN, 1987). 
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interagir. Além disso, relações sexuais entre cavalos e mulheres, por exemplo, não parecem sugerir 

a inflição de sofrimento no animal, tampouco de um homem com uma vaca. No entanto, é 

importante considerarmos que o sexo com animais por homens ou mulheres ocorre, em quase sua 

totalidade, em meios rurais ou industriais, isto é, em ambientes onde há animais mantidos sob o 

manejo humano, confinados para fins alimentares como extração de leite e produção de carnes ou 

ovos, o que já significa um aprisionamento do animal, ou ainda utilizados nas produções de filmes 

pornográficos. Portanto, o animal já se encontra em uma situação de aprisionamento e sofrimento. 

A relação zoófila não se dá com animais selvagens, em um habitat natural, mas com animais 

domesticados ou explorados pela indústria de alimentos. Apresento a seguir algumas críticas a esta 

perspectiva utilitarista em defesa da zoofilia, demonstrando que a ausência do consentimento dos 

animais invalida a moralidade de tal prática sexual. 

3 - Críticas à zoofilia 

Ainda que o sexo com animais não implique em um dano ou sofrimento físico ao animal, tal 

prática não pode ser considerada moralmente tolerável. Primeiramente, como já destaquei, não deve 

ser ignorada a condição inicial destes animais usados como objeto sexual, o que já pressupõem 

antes de tudo uma condição de aprisionamento, o que significa um vínculo forçado com os seres 

humanos, especialmente os animais confinados para a produção de alimentos. Esta é uma condição 

determinante no caso da zoofilia, pois este ato sexual é efetivado por meio de uma relação de 

coerção dos animais, ou seja, através do impedimento de sua liberdade física, tornando-os e 

deixando-os dependentes dos seres humanos para satisfazerem suas necessidades mais básicas, 

como água, comida, abrigo e reprodução. Os animais, portanto, estão vulneráveis aos humanos, 

sendo deles dependentes. Tal condição se assemelha profundamente com um sequestro, onde um 

ser é mantido aprisionado em cativeiro e incapaz de realizar os atos de sua vontade. Nesse contexto, 

portanto, o sexo com animais ocorre necessariamente em um estado de coerção e privação de sua 

liberdade, e não com animais em seu estado natural e selvagem.  

Segundo Carol Adams, em seu artigo Woman-battering and harm to animals, a prática de 

sexo com animais deve ser entendida como o sexo forçado ou coercivo porque a relação sexual de 

forças desiguais jamais pode ser consensual, ou seja, não há consentimento do animal para aceitar 

ou recusar tal prática em seu corpo (Cf. Adams, 1995, p. 57). Nesse sentido, o sexo forçado e sem 

consentimento realizado com animais se assemelha ao estupro de mulheres, que se difere do sexo 

consentido justamente por ser obtido de um modo fisicamente coercitivo e violento.  
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A coerção para a prática sexual ocorre sempre em uma relação desigual de forças. No caso 

dos animais, eles se encontram aprisionados, tendo suas vidas inteiramente controladas e sendo 

dominados por meio da força, da violência física infligida em seu corpo, por instrumentos e 

estruturas usados para contê-los e dominá-los. No caso de mulheres e crianças forçadas a manterem 

relações sexuais, o padrão de dominação e coerção se assemelha, de modo que é impossível para 

elas consentir ou negar o ato sexual praticado em seu corpo. De acordo com Piers Beirne, “a 

coerção sexual ocorre sempre que uma das partes em um encontro sexual não consentir a relação 

sexual ou não ter a capacidade de comunicar o consentimento para outro” (Beirne, 2001, p. 50, 

tradução nossa). Ainda que muitas vezes um dos participantes de uma relação sexual pode, 

aparentemente, estar consentindo, em razão do fato de não oferecer abertamente uma resistência ao 

ato, isso não significa, evidentemente, que esteja havendo um consentimento. Berine entende que o 

consentimento das partes para as relações sexuais devem se dar sempre de um modo consciente, 

informado e dentro da perspectiva de seus desejos, algo, portanto, impossível para os animais 

fazerem em relação aos humanos. 

Mesmo que um determinado ato não provoque dor e sofrimento ao animal, o fato dele não 

estar sendo consentido, ou seja, não estar sendo realizado por uma aceitação de uma das partes, não 

implica que ele seja moralmente correto. É possível, com base nessa defesa utilitarista firmada na 

inexistência de dor e sofrimento, justificarmos moralmente os atos sexuais realizados por um adulto 

com crianças ou bebês, que são coagidos e forçados a aceitarem isso. Um homem ou mulher pode 

realizar atos sexuais com bebês, ainda que não haja necessariamente algum tipo de penetração nos 

órgãos sexuais, dor ou sofrimento. Mas, a incapacidade dos bebês e crianças, de pessoas 

mentalmente debilitadas e até mesmo de muitas mulheres, em resistir a esta investida sexual de 

outro, em comunicar sim ou não para tais atos, e até mesmo fugir, não é uma evidência de que está 

havendo um consentimento por parte deles, consentimento este que tornaria, portanto, o ato sexual 

moralmente justificado. Conforme observa Beirne, esse mesmo princípio deve ser aplicado quanto 

se trata de sexo com animais:  

Se o consentimento é necessário para evitar uma relação coercitiva entre um ser humano e 

outro, então não há nenhuma boa razão para supor que ele pode ser dispensado, no caso de 

sexo entre seres humanos e outros animais (BEIRNE, 2001, p. 50, tradução nossa). 

 

A zoofilia, portanto, é uma coerção sexual porque os animais são incapazes de dar o 

consentimento ou protestar contra tal ato, por exemplo, por meio da recusa ou da fuga, 

principalmente em razão dessa relação se dar sempre por forças desiguais. Uma galinha, um 

cachorro, uma vaca ou ovelha são animais que se encontram aprisionados por instrumentos, grades, 
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cordas, ferro e quaisquer outros instrumentos ou ações (tanto de violência, quanto de domesticação) 

utilizadas para contê-los, enfraquecê-los, docilizá-los e limitar suas liberdades físicas e reações 

naturais. Esses animais, do mesmo modo que os bebês, as crianças e mulheres e os que sofrem de 

severas limitações físicas e mentais e que se tornam vítimas de abuso sexual, não estão em uma 

situação onde existe a possibilidade de resistir, negar, consentir ou escapar de tais relações. Eles são 

completamente passivos ao ato sexual tanto quanto qualquer outro ato de penetração realizado 

contra seu corpo, ainda que não seja para fins sexuais, mas econômicos e industriais, como a 

inseminação artificial, obtenção de sêmen por indução de choques elétricos (eletro ejaculação), 

imobilização muscular do animal por meio de eletrochoques na região anal com a finalidade de 

realizar a castração, a descorna, marcação etc. Assim como o sexo, esses atos também ocorrem sem 

o consentimento animal. Nesse sentido, Beirne chama atenção para a necessidade de casos 

semelhantes serem julgados de modo semelhante. Segundo o autor: 

Se as pessoas não podem estar seguras se os animais consentem com as propostas sexuais, 

então somos tão culpados quando deixamos de condenar relação sexual entre humanos e 

animais, quando deixamos de condenar adultos que têm relação sexual com bebês ou com 

crianças ou com outros pacientes morais [...] que, por quaisquer motivos, são incapazes de 

se recusar a participar. Se é certo considerar investidas sexuais indesejáveis às mulheres, os 

bebês e às crianças como agressão sexual, então, investidas sexuais em animais devem, 

certamente, serem vistas da mesma forma (BEIRNE, 2001, p. 51, tradução nossa). 

 

Ao contrário de Singer, Beirne entende que a questão não se reduz apenas a dor e ao 

sofrimento. Aceitar isso, conforme demonstrei anteriormente, é oferecer uma abertura para a 

justificativa e atos sexuais realizado com seres humanos que são incapazes de consentir, como as 

crianças, bebês e pessoas mentalmente debilitadas. Ainda que o sexo com elas não cause algum tipo 

de dano ou sofrimento físico, o não consentimento delas para a relação sexual torna tal ato 

moralmente injustificado. Isso, portanto, se torna válido também para os animais não-humanos, que 

se encontram na mesma situação de vulnerabilidade, limitação física e incapacidade de comunicar 

ao ser humano seu consentimento ou negação
5
. 

Para condenar a relação sexual humano-animal certamente não precisamos mostrar que 

algumas vezes ela faz com que os animais sofram hemorragia interna, ruptura da passagem 

anal, vaginas machucadas, cloaca agredidas, traumas psicológicos e emocionais, e morte. 

Relações sexuais humano-animal são erradas, simplesmente porque não podemos saber se 

outros animais que não são humanos, consentem aos avanços sexuais humanos e porque 

temos um dever de evitar prejudicar os animais se há alguma possibilidade - embora não 

                                                             
5 É importante observar que Singer não menciona em seu review, possíveis consequências de ordem psicológica nos 

animais. Sua análise se restringe unicamente aos danos e sofrimentos físicos. Não investigo, aqui, se os animais usados 

nas relações sexuais experimentam algum tipo de dano ou sofrimento psicológico, ainda que não venham sentir 

experiências físicas dolorosas. Se existe essa dimensão psíquica nos animais, entendo, portanto, que os possíveis 

sofrimentos psicológicos causados então por outras práticas amplamente realizadas (e moralmente aceitas) nos animais, 

como, por exemplo, a castração, também deveriam ser levadas em consideração, juntamente com o fato de que em tal 

ato o animal também não oferece o seu consentimento em ser castrado. 
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intencional - de lhe infligirmos danos ao satisfazer nossos desejos sexuais com eles 

(BEIRNE, 2001, p. 51, tradução nossa).  
 

O sexo com animais, ao contrário de ser mais uma manifestação legítima da diversidade 

sexual humana, é, antes, outra variante da violência praticada com animais. Essa violência com o 

animal, tal como qualquer outra que lhe é infligida, se ampara fortemente no especismo. Ela já 

pressupõe um estado prévio de aprisionamento e exploração do animal para fins econômicos e 

alimentares, sendo mantido em confinamento, tanto no contexto industrial, rural ou doméstico, e em 

muitos casos sem contato com outros de sua espécie, ficando vulneráveis aos diversos atos 

violentos, entre eles, os assédios sexuais humanos. 

A prática sexual, seja em qual vertente de diversidade que ela se manifesta, só pode ocorrer 

quando existe a voluntariedade e o consentimento de ambas as partes. Quando ela se realiza em um 

contexto onde uma das partes não deseja e tampouco consente manter a relação, pode-se afirmar 

que existe, então, um abuso, uma coerção, um ato forçado, e que é controlado por aquele que detém 

um poder, tanto físico quanto psicológico e econômico, em razão de sua superioridade física. É isso 

o que ocorre com mulheres que são violentadas por homens, seja dentro ou fora de suas casas. A 

coerção física, psicológica, socioeconômica exercida sobre elas submetem-nas a realizarem atos 

sexuais contra as suas vontades e sem o consentimento. 

Outra violação sexual mais evidente que se origina por meio dessas condições é a pedofilia. 

Um adolescente, uma criança e até mesmo um bebê é forçado, coagido e submetido a manter um 

ato sexual, com ou sem penetração, contrário à sua vontade com outra pessoa que lhe é fisicamente 

superior e que detém sobre ela algum tipo de poder. O fato de um bebê ser incapaz de resistir ou 

consentir, isto é, de dizer sim ou não para uma investida sexual, não é razão para considerar que 

isso é uma evidência de que ele está favorável a tal ato em seu corpo. Ainda que isso não lhe origine 

nem um tipo de dor ou sofrimento, ou lhe proporcione algum tipo de prazer, a incapacidade de 

consentir invalida a justificação moral de tal ato sobre ele.  

Os animais estão nesta mesma condição de seres vulneráveis e incapazes de oferecer uma 

resistência física ou consentimento, e se não aceitamos que bebês e crianças sejam usados em 

práticas sexuais, e nem a justificamos como sendo moralmente tolerável como mais uma prática da 

diversidade sexual humana, não temos, portanto, razões para aceitar como moralmente tolerável o 

sexo com animais, ainda que não envolva dor e sofrimento.  

Nesse sentido, ao contrário de ser tolerável ou considerada uma prática sexual humana 

moralmente aceitável, a zoofilia, por apresentar as mesmas características dos atos de estupro de 

mulheres, crianças e bebês, se torna tão imoral quanto estes outros tipos de práticas sexuais 
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violentas. O prazer, supostamente oferecido ao animal, não justifica o ato, tal como o prazer que é 

alegado para a criança não justifica o ato da pedofilia.  

Conclusão 

Do mesmo modo que o sexismo leva homens a desconsiderarem os interesses das mulheres, 

submetendo-as a dolorosas, sofredoras e humilhantes práticas sexuais estupradoras, para com isso 

obter algum tipo de prazer sexual, e o pedofilismo aproveita a incapacidade de crianças e bebês em 

consentir e resistir as investidas sexuais, é portanto, com base no especismo, ou seja, no preconceito 

de humanos contra os membros de outras espécies, que se fundamenta a busca de prazer por meio 

de atos sexuais (violentos ou não) em animais, atos estes que não toleramos quando praticados 

semelhantemente com seres humanos, como os bebês, crianças, mulheres etc. 

Os animais, tanto no contexto rural, industrial e até mesmo doméstico, também são vítimas 

de estupro, isto é, de um ato sexual que viola o seu corpo e o submete a experiências de dor e 

sofrimento a fim de com isso gerar um prazer para um ser humano. Ainda que algum animal não 

venha a sentir tais experiências desagradáveis e nem mesmo sofrer algum dano físico em seu corpo, 

tal ato não pode ser considerado tolerável, pois não há possibilidade do animal consentir ou negar 

tais ações em seu corpo. A justificação oferecida para a prática indolor de sexo com animais é uma 

abertura para o mesmo tipo de relação com crianças ou bebês, tão incapazes quanto os animais de 

consentirem, negarem ou resistirem às investidas sexuais de adultos. A ética exige que casos 

semelhantes sejam julgados de modo semelhante e, portanto, o fato de bebês e crianças não 

sofrerem algum dano ou dor não é razão para tolerar práticas pedófilas, do mesmo modo, também 

não há razão para que práticas zoófilas sejam toleráveis  
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The Zoophilia is Speciesist or Tolerable? 

Abstract: The zoophilia or bestiality is the sexual practice initiated by human beings (moral agents) 

with other species of animals (moral patients). The philosopher Peter Singer, who holds utilitarian 

and abolitionist positions, considers that these practices are tolerable if there is no cruelty and 

suffering imposed on the animal. Recently, some countries such as Germany and Brazil announced 

the creation of some laws criminalizing and increasing the penalties for those who perform sexual 

acts with animals, arguing that it is harmful to the animal, as it involves abuse, injury and suffering. 

These proposals have generated protests by the supporters of zoophilia. They are opposed to these 

laws, arguing that there is no cruelty, pain and suffering to the animals involved, and that these 

practices can give even pleasure to the animal. I will analyze these arguments and assert that, 

contrasting to the notion of Singer and the supporters of bestiality, such practice causes damage to 

the animal. This practice is speciesist and immoral, as it involves coercion, imprisonment, pain and 

suffering to the animal, i.e.,it is immoral for the same reason that the rape of adult women, children 

and babies are immoral, even if some of them may feel some sort of pleasure. 

Keywords: Speciesism. Zoophilia. Ethics. Utilitarianism. 

http://animalsandsociety.org/assets/library/527_s1213.pdf
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/a-incidencia-dos-danos-psiquicos-em-vitimas-de-sequestro-e-carcere-privado-a-luz-do-codigo-penal
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/bc-28-e-29/a-incidencia-dos-danos-psiquicos-em-vitimas-de-sequestro-e-carcere-privado-a-luz-do-codigo-penal
http://www.utilitarianism.net/singer/by/2001----.htm
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1743-6109.2011.02512.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1743-6109.2011.02512.x/abstract

