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1 – INTRODUÇÃO 

 

A experimentação científica utilizando animais é algo antigo e que vem acumulando 

no decorrer dos séculos inúmeros aspectos negativos. No tocante ao uso de medicamentos, os 

fracassos decorrem de testes realizados em animais de uma espécie quando se quer curar 

outros, o que se traduz em drogas com efeitos inesperados, erros, danos e mortes de animais 

humanos e não humanos. 

O presente artigo busca interligar a atividade científica relacionada ao direito dos 

animais e à experimentação animal com a teoria de Thomas Kuhn disposta na obra A 

estrutura das revoluções científicas. Nela o autor demonstra como tem início e como se 

concretiza uma revolução científica. Além disso, demonstra os sinais da próxima mudança e 

expõe o caminho a ser percorrido pela revolução até a efetiva instalação de um novo 

paradigma. 

Para tanto, observa-se a filosofia do autor, destacando pontos como as anomalias, as 

crises, as revoluções e as mudanças de paradigma, mantendo o foco nas relações com o 

Direito e a atividade de pesquisa com animais. Posteriormente procura-se analisar a 

insistência na experimentação animal e o argumento da necessidade de criação de 
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medicamentos, tomando por base as ressalvas de profissionais e autores com interesse nos 

temas aqui visitados. 

A ideia é que, com a visão do estágio em que se encontra a ciência com relação aos 

direitos dos animais, novas mentes despertem e novas vozes se aproximem de modo a 

concretizar mais rapidamente a revolução que se vislumbra. 

 

2 – CIÊNCIAS, CRISE E REVOLUÇÃO 

 

A prática da ciência segue um padrão de racionalidade constituído no século XVI e 

que avançou nos séculos posteriores tendo como centro as ciências naturais. Esse modelo 

somente alcançou as ciências sociais emergentes no século XIX, promovendo a aceitação de 

um padrão científico global e admitidas as diferenças entre as duas formas de conhecimento. 

(SANTOS, 2008, p. 20-21). 

Em que pesem os interesses em se manter uma linha divisória entre esse ou aquele 

saber científico, Thomas Kuhn demonstra que todas as ciências são construídas pelo homem e, 

em consequência, trazem igualmente em seu cerne as elaborações que organizam a sociedade 

e constroem a sua história.2 Na observação da história da ciência é possível detectar mais que 

regras, técnicas, fatos e conclusões. Para além, estão presentes as ideias, entendimentos, 

problemas e confusões decorrentes de “interpretações conflitantes, erros e assim por diante”.  

Afinal, a ciência não lida com fatos desconectados da realidade social e das limitações 

humanas. (FEYERABEN, 2007, p.33). 

Para Kunh, é entre uma crise e outra que se estabelece um novo paradigma, o qual 

coloca a ciência em seu estado de normalidade. O autor explica que “ciência normal”, se 

refere à pesquisa fundamentada em práticas científicas amplamente verificadas no passado e 

reconhecidas por uma “comunidade científica específica”. Quanto aos paradigmas, ele 

explica-os como sendo noções compartilhadas por uma comunidade científica de uma fonte 

tradicional da pesquisa. Esclarece que as regras derivam-se dos paradigmas, mas que, mesmo 

sem as regras, os paradigmas possuem força suficiente para conduzir as pesquisas. Esclarece 

posteriormente que “um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham e, 
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 KUHN, 1998, passim. 
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inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que partilham um paradigma”. 

(1998, p. 29; 66; 219) 

A atividade central da chamada ciência normal se concentra na busca de soluções, sem, 

contudo, se propor a encontrar “novidades no terreno dos fatos ou da teoria”. Acrescenta o 

autor que uma ciência normal “bem sucedida”, não descobre novidades, apenas mantém o 

paradigma. Ainda, o novo é descoberto, produzido e assimilado; e depois de incorporado à 

ciência altera para sempre a percepção do “campo de pesquisa”, no mínimo para os 

envolvidos.  (1998, p. 77-78). 

Acrescenta ainda o autor que a ciência normal busca “aproximar sempre mais a teoria 

e os fatos”, objetivando encontrar a solução para determinado quebra-cabeça que valida o 

paradigma pelo simples fato de existir. Se o cientista fracassa e o quebra-cabeça prossegue 

sem solução, isso atinge somente o cientista; não o paradigma. O paradigma permanece 

intacto e é necessário que assim seja, pois ele proporciona a existência de um “pano de fundo” 

sobre o qual se torna possível observar-se a anomalia. Consoante as lições de Kuhn, a 

novidade surge para o cientista que conhece o caminho que leva ao resultado esperado e, 

desse modo, possui capacidade de perceber quando algo dá errado. E arremata: “Quanto 

maiores forem a precisão e o alcance de um paradigma, tanto mais sensível este será como 

indicador de anomalias e, consequentemente, de uma ocasião para a mudança de paradigma”. 

(1998, p. 92 - 111).  

O primeiro contato com a anomalia é também o primeiro passo na estrada que pode 

levar a uma revolução científica. No período das revoluções, “os cientistas veem coisas novas 

e diferentes quando, empregando instrumentos familiares, olham para os mesmos pontos já 

examinados anteriormente”. (KUHN, 1998, p. 145). 

Thomas Kelch (2001, p. 495-496) ao analisar a mudança de paradigma, tomando por 

base a obra de Kuhn, traz a seguinte reflexão: 

A mudança de paradigma, no entanto, não surge como um resultado de 

verificação ou de prova; em vez disso, Kuhn refere-se à assunção de um novo 

paradigma como uma "conversão".  É como se fosse uma mudança gestáltica na 

percepção - o cientista de repente vê o mundo de forma diferente - há novos 

objetos, em nova posição, com novas características. A mudança de paradigma é 

como o "pato-coelho" de Ludwig Wittgenstein – é como a mudança na 
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visualização da figura de um pato para vê-la como um coelho. Um novo 

paradigma é uma nova maneira de ver o mundo. 3 

Segundo Kuhn, a ciência evolui não por acumulações vinculadas ao antigo paradigma. 

Ela avança quando abandona o envelhecido e concorda em aceitar o novo. Assim, permite que 

uma teoria admitida como superior em relação às anteriormente consideradas apresente a sua 

versão do que seja “realmente a natureza”. (1998, p. 116;253). Uma revolução científica, 

portanto, vem da mudança de foco. O novo já está, mas para ser visto requer que o observador 

se disponha a renovar o seu olhar. 

Não é outro o entendimento de Paul K. Feyeraben (2007, p. 31), para quem o avanço 

científico demanda um olhar fora da ordem, pois a ciência “é um empreendimento 

essencialmente anárquico” e é por essa característica que se torna capaz de inovar; não em 

razão das regras que criam obstáculos ao evoluir da normalidade. 

 

 

2 – O PARADIGMA VIGENTE 

 

A ciência normal que se pratica nos laboratórios, universidades e centros de pesquisas 

que utilizam animais segue, há muito, as ideias de René Descartes de que os animais não 

humanos são como máquinas; sem nenhuma razão ou espírito e sem capacidade de sentir dor 

ou prazer.  

[...] É também notório que, embora haja muitos animais que demonstram mais 

engenhosidade do que nós em algumas das suas ações, vê-se, contudo, que os 

mesmos não demonstram nenhuma em muitas outras; de modo que o que fazem 

melhor que nós não prova que tenham espírito; pois, desta forma, tê-loiam mais 

do que qualquer um de nós, e agiriam com mais acerto em todas as outras coisas; 

mas, pelo contrário, prova que não o têm, é que é a natureza que neles opera de 

acordo com a disposição de seus órgãos, assim como se vê que um relógio, 
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 No original: “The changing of paradigms is generally met with considerable resistance by the scientific 

community and often requires the dying off of proponents of the existing paradigm. Paradigm change,  however, 

does not come about as a result of verification or proof; instead, Kuhn refers to the taking on of a new paradigm 

as a “conversion."  It is like a gestalt shift in perception-the scientist suddenly sees the world differently-there are 

new objects, in new positions, with new characteristics. A change in paradigm is like the "duck-rabbit" of 

Ludwig Wittgenstein-the change of paradigm is like the shift from viewing the figure as a duck to viewing it as a  

 rabbit. A new paradigm is a new way of seeing the world”. 
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composto apenas de rodas e de molas, pode contar as horas e medir o tempo com 

muito mais exatidão que nós, com toda a nossa prudência. (DESCARTES, 2001, 

65-66): 

 Os seguidores do racionalismo cartesiano ficaram conhecidos pelas vivissecções de 

animais realizadas na Escola de Port-Royal, quando cães vivos e conscientes ganiam de dor e 

o ruído do sofrimento desses animais eram interpretados “como um simples ranger de uma 

máquina”. (LEVAI; DARÓ, 2004). 

Igualmente o Direito, há muito segue sob a mando da “visão antropocêntrica que 

exclui os animais da esfera de consideração moral humana”. (TRAJANO, 2007, p.245). 

Entretanto, nos aspectos éticos e jurídicos os experimentos que utilizam animais vêm 

sendo questionados ao redor do planeta na medida em que são divulgados resultados 

anômalos, contrariando Descartes e seus seguidores. Tais novidades, dentre outras, informam 

que animais possuem capacidade de sofrer, possuem senso de justiça, consciência de si 

mesmos e inteligência.4 

Nesse sentido, afirma Heron José de Santana Gordilho que variadas pesquisas 

realizadas pelo mundo, em regra confirmam “o postulado de Darwin de que não existe  

nenhuma diferença categórica entre o homem e os animais não humanos, especialmente 

quando se trata de analisar seus atributos mentais e espirituais”. (2008, p.35). 

Na medida em que são percebidas as similaridades entre os demais animais e os 

humanos, a tendência é buscar a redução do sofrimento dos animais, com a diminuição das 

experimentações científicas e rigor no cuidado com os aspectos físicos e psicológicos das 

vidas envolvidas, como quer a legislação, caso seja justificável a realização do experimento.  

De fato, a mobilização da sociedade civil evidencia a inconformidade de vários 

segmentos com o descompasso entre as pesquisas e os avanços científicos que 

buscam meios alternativos à utilização de animais, não se admitindo, em pleno 

terceiro  milênio, rituais que imponham desnecessário sofrimento a seres 

sencientes, ou seja, que sentem dor, medo, angústia. (TOURINHO, 2013, p. 229). 

                                                           
4 

 Matérias e entrevistas constantes das revistas Exame, Veja e Superinteressante fornecem, dentre outras 

informações, a que símios possuem senso de justiça, inveja e vergonha;  todos os mamíferos, aves e outros seres 

como o polvo possuem consciência e inteligência; elefantes ficam de luto, passarinhos amam e ficam nervosos e 

galinhas organizam-se para o futuro.  
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Ademais, segundo Tagore Trajano (2007, p.251), tal discordância não é nada recente, 

pois, na Inglaterra do fim do século XVIII, com Humphry Primatt, vozes contrárias à exclusão 

dos animais começaram a ser ouvidas, como um esboço da futura crise paradigmática. 

De todo modo, em muitas situações, a exemplo do ato de escravizar africanos, as 

pessoas que estão no grupo dos que exploram somente passam a desenvolver meios para 

substituir o abuso depois que uma lei proibe a prática. (FELIPE, 2007). 

 

3 – O EXPERIMENTO COM ANIMAIS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
 

Tendo em vista os cruéis experimentos científicos realizados por médicos nazistas 

durante a segunda grande guerra, utilizando seres humanos, tornou-se patente a necessidade 

de controle social desse tipo de atividade. Assim, veio a lume normas internacionais e 

nacionais, com o fito de controlar o proceder cientifico, sempre que este envolver vidas 

humanas.  

No tocante à proteção jurídica aos animais não humanos, o controle surgiu da rejeição, 

por uma parcela da sociedade, aos atos brutais praticados pelos homens face aos animais. 

Concorreu igualmente para isso os movimentos sociais surgidos com o objetivo de proteger o 

equilíbrio ecológico e consequentemente, a fauna e a flora, em nome da preservação das 

condições de vida no planeta.  

O arcabouço jurídico brasileiro contempla a proteção aos animais na Constituição 

Federal de 1988 e na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei dos crimes ambientais). 

Outrossim, a Lei n. 11.794/2008, regulamentando o inciso VII do § 1º do art. 225 da 

Constituição Federal. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais (UNESCO, 1978), 

que não tem força de lei, mas da qual o Brasil é signatário, no seu art. 8º, alínea “a” enfatiza a 

incompatibilidade de qualquer experimento que provoque sofrimento físico e psíquico aos 

animais, enquanto na alínea “b” informa que devem ser utilizados e desenvolvidos métodos 

que substituam os animais.5 

                                                           
5 

 “a) A experimentação animal, que implica em um sofrimento físico e psíquico, é incompatível com os 

direitos do animal, quer seja uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer outra.  

 b) As técnicas substitutivas devem ser utilizadas e desenvolvidas”. 
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No tocante à Constituição Federal de 1988, a proteção aos animais está no art. 225, §1º, 

VII, o qual afirma que todos possuem o direito de viver em um ambiente ecologicamente 

equilibrado, sendo dever do Poder Público e da coletividade protegê-lo e preservá-lo que as gerações 

presentes e futuras possam acessá-lo. Afirma que o meio ecológico, incluindo a fauna e aflora, é um 

bem de uso comum do povo e veda, na forma da lei, as práticas que submetam os animais à 

crueldade.
6 

Trata-se de um texto que, se observado de forma menos atenta, pode passar a ideia de 

larga proteção. Todavia, a Carta Maior transforma os animais silvestres em bem de uso 

comum do povo e até admite práticas cruéis, desde que estejam na forma da lei.  

 Outro aspecto legal que impende observar é o constante do artigo 32, parágrafo 1º da 

Lei dos Crimes Ambientais, o qual traz o tema das técnicas substitutivas, já disposto na 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Aqui, a ausência de “recursos alternativos” é 

argumento para permitir a prática legal da crueldade nos laboratórios, desde que a finalidade 

seja didática ou científica.7   

Com relação à Lei n. 11.794/2008, também conhecida como Lei Arouca, esta 

estabelece procedimentos para a utilização de animais em pesquisas científicas, determinando 

a criação de um conselho nacional para controlar essas atividades, bem como de comissões de 

ética para atuar como auxiliares nesse controle.  

Diante de alguns dispositivos dessa norma a ideia é de que há um esforço para 

amenizar ou impedir a dor e a angústia dessas vidas enquanto aprisionadas nos laboratórios; 

contudo, a Lei Arouca ao longo dos parágrafos contidos no artigo 14, permite a realização de 

                                                           
6 

 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

 (omissis) 

 VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”. 

 

 

7 
 “Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos: 

         Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

         § 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda 

que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos”. 
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experimentos que levem o animal a “intenso sofrimento”, admite pesquisas com o objetivo de 

investigar “processos relacionados à dor e à angústia”, tolera a realização de “procedimentos 

traumáticos” e, dentre outras possibilidades, aceita, conforme disposições do art. 15, que os 

animais tenham uma experiência com “elevado grau de agressão”. As decisões acerca da 

permissão de tais experimentos ficam a cargo das Comissões de Ética no Uso de Animais – 

CEUA e/ou do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal – CONCEA, a 

depender do caso. 

 Sem querer aprofundar neste tema, é suficiente saber que o CONCEA foi criado com a 

entrada em vigor da Lei Arouca e a constituição prévia das CEUAs  tornou-se “condição 

indispensável para o credenciamento das instituições com atividades de ensino ou pesquisa 

com animais”. 

 O CONCEA é presidido pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia que atua em 

conjunto com um grupo formado por doze representantes, de outros ministérios, associações, 

e outros grupos, mais dois representantes das sociedades protetoras de animais. Ocorre que 

dos doze representantes, onze pertencem a entidades aparentemente interessadas na 

continuidade dos experimentos, uma vez que se não a própria organização, as entidades ou os 

profissionais a elas vinculadas os realiza. A título de exemplo e a fim de não estender a lista, 

talvez baste dizer que estão no grupo o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, a 

Federação das Sociedades de Biologia Experimental e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.  

 Desse modo, numa votação para decidir-se quanto à possibilidade de autorização de 

experimentos com animais que os levem ao sofrimento, mesmo com elevado grau de 

agressão, o mais provável é que os interesses dos animais sejam repetidamente derrotados. 

Com tal formato, é até possível que o número de votos contra a crueldade possa se elevar em 

algum momento, porém é difícil crer na possibilidade de assistir-se à derrota dos favoráveis 

aos experimentos. 

 Não é outro o entendimento do Promotor José Lafaieti Barbosa Tourinho que, em 

Ação Civil Pública Ambiental (Comarca de Maringá – Paraná), afirma o que segue: 

[...]. A própria  normatização  do  CONCEA  – Conselho  Nacional  de  Controle  

de  Experimentação  Animal  -  parte de um princípio tendencioso, que informa 

ser “necessário” o uso de animais em pesquisas. Nessas condições, o controle e a 

fiscalização da atividade experimental acabam se tornando, em termos práticos, 

medidas dissimuladas e inócuas. 
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 No que concerne às CEUAs, essas devem ser integradas por médicos veterinários e 

biólogos; docentes e pesquisadores da área mais um representante de sociedades protetoras 

de animais. Supondo-se que os profissionais que formam as CEUAs sejam também os 

mesmos que realizam experimentos com animais nas organizações de ensino e pesquisa, 

novamente se destaca a clara desvantagem dos interessados em evitar o sofrimento dos 

animais.  

Do exposto, ainda que a vivissecção não esteja autorizada a ser regra, constata-se que 

o legislador pátrio continua a admitir atrocidades contra os animais nos procedimentos 

científicos. Consente a imposição de situações de extremo sofrimento aos animais, desde que 

se realize uma avaliação com vistas a autorizar que o animal seja levado a vivenciar um alto 

grau de angústia, de acordo com a aprovação, aparentemente dissimulada, de um conselho ou 

de uma comissão, supostamente comprometidos com a vivissecção. 

Todavia, consoante os dispositivos visitados, a CF/1988 permite que os animais sejam 

submetidos à crueldade legalmente autorizada; a Lei dos Crimes Ambientais, em não 

existindo soluções alternativas, não punirá a experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, se 

a finalidade do experimento for didática ou científica; e, por fim, a Lei Arouca torna legal a 

crueldade referida na Carta Maior.   

Obviamente, não se está a negar os curtos avanços existentes em relação à proteção 

aos animais silvestres, domésticos ou domesticados, pois, apesar de ainda não ser o necessário 

para agasalhar a “dignidade animal”8, já se vê penalidades sendo aplicadas contra os comuns 

humanos cruéis. Os demais, de forma especial, estão legalmente protegidos e autorizados por 

seus iguais a torturar os prisioneiros nos laboratórios, universidades e centros de pesquisa.  

 

 

 

 

                                                           
8 

 Afirma George Marmelstein que “ não seria exagerado afirmar que existe uma dignidade animal”. O 

autor considera que se o sofrimento levou à convicção da existência da dignidade humana e à necessidade de 

protegê-la, “os animais também merecem proteção jurídica”. Afinal, humanos e não humanos,  “possuem 

algumas características que os fazem dignos de respeito e consideração”. (MARMELSTEIN, 2009, p. 226). 
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4 – EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL E MEDICAMENTOS 

 

A postura contrária à utilização de animais em experimentos científicos neste trabalho 

se alicerça no dever de proteger a vida desses seres de um sofrimento absurdo e 

aparentemente sem explicação. Do mesmo modo que as atrocidades perpetradas no passado 

pelos nazistas contra outros humanos julgados inferiores continuam chocantes, os horrores a 

que foram e são submetidos animais indefesos em muitos experimentos realizados pelos 

humanos também chocam.  

Possivelmente o desconforto diante do sofrimento de homens ou animais revela que a 

sociedade interpreta essas ações horrendas como algo estranho e anormal e é a primeira 

demonstra rejeição.  E, como a ciência não é algo deslocado da sociedade, à medida que essa 

rejeita uma prática, informa a todos da presença de uma crise e da necessidade de uma 

revolução. 

Lembra o professor americano Steven Wise (2010), advogado e especialista em 

direitos dos animais, que esses seres são assim explorados por não conseguirem revidar 

solitariamente e nem organizarem-se para enfrentar seus algozes. 9 

Os interessados em prosseguir com a experimentação animal, em regra apresentam o 

discurso de que sem testar medicamentos e sem realizar experiências diversas com esses seres, 

as doenças que afligem os humanos não serão combatidas. Mas, além da filosofia, “o próprio 

universo cientifico” denuncia que “inúmeras experiências com animais são desnecessárias e 

repetidas, supérfluas e destituídas de sentido”. (LEVAI; DARÓ, 2004). 

O médico americano Ray Greek (2010), autor de mais de seis livros sobre o tema, 

antecipando não estar interessado em defender animais, assevera que esse tipo de pesquisa 

precisa parar porque prejudica os humanos. Segundo ele, realizar testes de medicamentos em 

uma espécie não dá informações sobre o que acontecerá quando o mesmo medicamento for 

utilizado por um ser de outra espécie.  

Em verdade, no interesse de se desenvolver drogas sob o argumento de salvar vidas 

humanas, é necessário compreender bem o sistema a fim de se saber, entre o humano e o não 

                                                           
9 

 Wise faz um paralelo desses experimentos científicos com o que acontece nas plantações de cana da 

Jamaica, onde, segundo ele, ninguém quer ser voluntário e por esse motivo pessoas são sequestradas e obrigadas 

a trabalhar no canavial. Depois de cincos anos cortando cana essas pessoas morrem, para que outros saboreiem o 

açúcar. Seja como for, conclui, o fato é que os humanos possuem historicamente uma horrenda lista de “abuso e 

exploração de outros seres”, sempre visando um ganho, seja esse fictício ou real. 
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humano, qual dos dois dará resultados apropriados para tal finalidade. Naturalmente o melhor 

sistema é o mesmo da espécie que se quer proteger das doenças, portanto, a espécie 

apropriada para se compreender a saúde dos seres humanos é a espécie humana. Até porque, 

nessa suposta busca pela cura já é certo que testes realizados com medicamentos em “sistemas 

biológicos não humanos dão muitos falsos negativos” e em outros momentos também dão 

falsos positivos. (WISE, 2010). 

Entendimento similar é o da filósofa Sônia T. Felipe (2010), ao afirmar, citando 

GREEK & GREEK, que nos últimos 40 anos, os cientistas biomédicos têm se empenhado em 

experimentos que trazem por base modelos animais alcançados com o sofrimento e a morte 

desses seres, no intuito de reproduzir doenças que apresentam origem no “ambiente físico e 

mental humano”, tais como o “câncer, os acidentes vasculares, a hipertensão, a 

hipercolesterolemia, o diabetes, a esclerose múltipla, as degenerações neurológicas 

conhecidas por mal de Parkinson e mal de Alzheimer, a "depressão" e outras formas de 

sofrimento psíquico”.10   

Desse modo, uma droga pode ser testada em um animal e este não apresentar nenhuma 

reação colateral. Posteriormente, a mesma droga ao ser utilizada por um humano pode leva-lo 

a óbito.  O contrário também pode ocorrer, com animais apresentando terríveis efeitos 

colaterais e, a mesma droga ser inofensiva aos humanos. Considerando esta insegura realidade, 

afirma-se que “os testes em animais não possuem valor preditivo. E se eles não têm valor 

preditivo, cientificamente falando, não faz sentido realizá-los”. (GREEK, 2010). 

O mesmo médico afirma que a indústria dos medicamentos já reconhece que os 

remédios funcionam em média, em apenas 50% da população, podendo ocorrer de alguns 

conseguirem atingir somente 10% e outros até 80%. Isso ocorre pelo simples fato de que os 

seres humanos apresentam diferenças. Em verdade não se tem “milhares de remédios que 

funcionam em todas as pessoas e são seguros”. Alguns são seguros para um grupo de pessoas 

e não funcionam para outro grupo.  Assim, a maioria dos medicamentos no mercado são 

cópias dos já existentes, por isso os efeitos já são conhecidos, enquanto outras drogas, 

naturais e utilizadas de há muito tempo “foram testadas em animais apenas como um adendo”. 

Assevera que dos medicamentos que estão hoje no mundo, muitos passaram pela fase de 

testes em animais, falharam e, ainda assim, as empresas decidiram comercializá-los. E conclui: 

                                                           
10 

 A filósofa se embasa em GREEK C. Ray; GREEK, Jean Swingle. Specious Science: how genetic and 

evolution reveal why medical research on animals harms humans. New York: Continuum, 2002. 
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“a noção de que os remédios funcionam por causa de testes com animais é uma falácia”. 

(GREEK, 2010). 

Além disso, mais recentemente, em meados de 2012, o neurocientista canadense Philip 

Low, pesquisador da Universidade Stanford e do MIT - Massachusetts Institute of 

Technology, nos Estados Unidos, juntamente com mais 25 pesquisadores revelou em uma 

conferência em Cambridge que as composições cerebrais que produzem a consciência em 

seres humanos existem também em “todos os mamíferos, todos os pássaros e muitas outras 

criaturas, como o polvo”.  

Ele afirma ainda que se gasta no mundo cerca de 20 bilhões de dólares por ano com a 

morte de 100 milhões de vertebrados em pesquisas médicas. Acrescenta, entretanto, que é 

pouco provável que um medicamento que resulte dessas pesquisas venha a ser efetivamente 

testado (apenas para verificar se funciona!) em seres humanos, pois essa probabilidade é de 

apenas é de 6%. Conclui Low que “é uma péssima contabilidade”. 11 

Cabe destacar que o neurocientista estava buscando ajudar o físico de 70 anos, 

Stephen Hawking, acometido por uma doença degenerativa, a se comunicar utilizando a 

mente, quando deparou-se com essa novidade, que o fez afirmar: “Não é mais possível dizer 

que não sabíamos”. 

Observe-se que as vozes partem dos filósofos, dos profissionais do Direito e também 

dos cientistas que lidam diretamente com a pesquisa com animais, revelando a existência da 

crise e a antevisão da premente revolução científica.  

Restam então novas dúvidas, sobretudo no que tange aos interesses que não se 

comovem com o sofrimento dos animais, não se intimidam com as falhas nos testes dos 

medicamentos, não se importam com os gastos ou com a “péssima contabilidade” e muito 

menos com as consequências advindas dos testes e dos próprios medicamentos, afetando 

bilhões de vidas animais, da espécie humana e da não humana. 

 

 

 

 

                                                           
11 

  Entrevista à Revista Veja - Ciência, em 16/07/2012, intitulada "Não é mais possível dizer que 

não sabíamos". 
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5 –  OUTROS INTERESSES 

  

Mesmo com todas as falhas contabilizadas e todos os riscos de se cometer novos erros, 

os cientistas que atuam nessa área não abandonam o modelo animal por algum motivo que 

não parece simples alcançar. Talvez seja o caso de recorrer à base sobre a qual a ciência 

econômica ergueu sua disciplina, cujo entendimento enfatiza que de um modo geral, as 

pessoas tendem a agir de maneira a atender seus próprios interesses (VELJANOVSKI, 1994, 

p. 40 e 46). 

Não é outro o entendimento de Greek (2010), ao asseverar que cientistas defendem 

esse modelo porque dele dependem para fazer o próprio trabalho acontecer.  Ele esclarece que 

nos Estados Unidos, o grande financiador dessas pesquisas é o Instituto Nacional de Saúde 

(NIH), cujo orçamento encontra-se na faixa de 30 bilhões de dólares/ano e que cerca de 50% 

desse valor é destinado a pesquisadores que realizam experimentos com animais. Isso porque 

a decisão sobre o direcionamento desse valor fica a cargo dos comitês formados exatamente 

por pesquisadores que utilizam animais. Conclui o médico que há um embate entre um 

sistema “muito corrupto” que busca garantir dinheiro para cientistas e outro sistema que está 

interessado em encontrar meios de curar ou controlar doenças.  

 Sem dissonância, Sônia T. Felipe (2010), chama a atenção para os interesses 

financeiros disfarçados de ação em benefício para a humanidade, pois há várias doenças que 

não possuem origem genética ou hereditária e ainda assim prossegue a utilização do modelo 

animal com o argumento de curá-las. Ora, se uma doença humana tem causa no ambiente, por 

que razão insistir nesse modelo? 

 [...] Talvez se possa saber a resposta, olhando para os interesses financeiros 

(reais “benefícios humanos”?), em jogo na base, em volta e por detrás da 

atividade vivisseccionista acadêmica e dos negócios que ela encobre. 

Consultando-se a tabela de preços das empresas que fornecem camundongos 

geneticamente modificados para pesquisas vivisseccionistas, por exemplo, 

começamos a ter uma idéia do que se esconde por detrás do argumento do 

“benefício humano”, que os vivisseccionistas defensores da legalização desta 

prática anti-ética usam como escudo para protegerem-se das críticas 

abolicionistas. A pesquisa com animais vivos “beneficia interesses humanos”: o 

preço de um camundongo geneticamente modificado, para citar apenas uma 

espécie usada na vivissecção, pode variar de U$ 100,00 a U$ 15.000,00 dólares a 

unidade. [...] (FELIPE, 2010) 
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Considerem-se ainda os preços dos utensílios e aparelhos com finalidades variadas, 

voltados à manutenção desses animais em cativeiro e a conclusão alcançada será a de que os 

"produtores" de animais também fazem parte desta corrente que vem passando a ideia de que 

o sucesso das experiências científicas que procuram solução para os problemas na saúde dos 

humanos está vinculado à utilização de animais vivos nesses experimentos. Portanto, sem 

vivissecção e outras experiências utilizando animais esse mercado não sobrevive e é a ele que 

“a vida e a saúde humana estão algemadas” (FELIPE, 2010). 

 Além de beneficiar os empresários que atuam na produção de animais, no fabrico de 

aparelhos diversos e na produção dos variados tipos de ração para mantê-los nos biotérios e 

laboratórios, também se beneficiam dessa rede os editores de revistas, jornais e livros 

especializados, que se alimentam dos experimentos que se realiza com animais. Deve-se 

acrescentar a esse rol a “indústria química e farmacêutica”, que conserva um grande circuito, 

conectando vários interesses pelo mundo. (FELIPE, 2010). 

 No entendimento de Greek (2010), no entanto, a indústria farmacêutica já vem 

admitindo, “em literatura científica que os animais não são preditivos para humanos”. Isso 

porque ao insistir no atraso do uso de animais, impedindo o avanço nas pesquisas com 

medicamentos, perde-se dinheiro em razão de reações adversas apresentadas em animais sem 

a certeza de que ocorreriam as mesmas reações em humanos. Segundo ele, bilhões de dólares 

são perdidos quando não são investidos em “drogas que poderiam ter dado certo”.  Acredita o 

médico, que as drogas, depois de desenvolvidas, “deveriam ser testadas em computadores, 

depois em tecido humano e daí sim, em seres humanos”; não em animais.  

 E é exatamente essa a lógica da análise econômica, uma vez que, sob essa perspectiva, 

a relação custo/benefício não se restringe somente aos custos e resultados financeiros. Ela 

envolve a busca pela escolha mais eficiente. Ao se produzir um bem, os custos de produção 

não refletem somente os gastos relativos a esse bem, mas traduzem igualmente o que foi 

deixado de ganhar por não escolher usar os recursos da melhor maneira possível 

(VELJANOVSKI, 1994, p. 60 e 62).  

 Com efeito, a utilização de animais não é mesmo a melhor escolha, pois no tocante à 

criação de medicamentos os avanços nesta área têm vindo das pesquisas baseadas em “tecidos 

e genes humanos”, porque, considerando que as diferenças não estão somente entre as 

espécies, mas também entre os membros da mesma espécie, a única forma segura de se testar 

e desenvolver medicamentos para humanos acontece quando se toma por base a “composição 
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genética de indivíduos humanos”. Vale considerar ainda que o modelo animal responde por 

somente “1% de todos os testes e métodos que existem”. (GREEK, 2010) 

 O fracasso da utilização dos animais nessas pesquisas também é motivo para se elevar 

o estudo dos genes humanos, a pesquisa in vitro com tecido humano e a modelagem 

computacional de doenças e drogas.  Isso porque apesar de animais como macacos e 

camundongos guardarem elevado grau de semelhança genética com humanos, não há 

segurança alguma sobre como um medicamento testado neles reagirá em um corpo humano. 

(GREEK, 2010).  

Assim, também sob o ponto de vista da análise econômica, tendo em vista os 

interesses em encontrar soluções para os problemas de saúde da população ou em criar e 

vender medicamentos, a experimentação utilizando animais não é uma escolha eficiente.  Tal 

informação sinaliza mais uma vez, ainda que por outro ângulo, a existência da crise na 

referida ciência normal. 

 

 

6 – EFEITO COLATERAL INDESEJADO 

  

Além dos aspectos referidos, cabe aprofundar um pouco mais a observação sobre o 

efeito que medicamentos testados em animais provocam nos humanos. No Brasil, se um 

medicamento não é considerado seguro pela ótica da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA12, ele não é liberado para comercialização. É que, considerando-se que 

medicamentos para animais humanos ainda são testados em animais não humanos, é elevado 

o grau de insegurança, mormente quando diante de exemplos como o do medicamento, com 

substâncias quimicamente determinadas, denominado Talidomida, que deixou um rastro de 

danos em variados níveis. 

Esse medicamento foi desenvolvido na Alemanha, em 1954 para ser usado como 

sedativo e passou a ser comercializado em várias partes do planeta, a partir de 1957. O uso do 

medicamento por gestantes levou-as a dar à luz a milhares de crianças com Focomelia, 

síndrome assinalada pelo encurtamento de braços e pernas, deixando esses membros 
                                                           
12 

 A ANVISA reconhece três categorias principais de medicamentos, a saber:  homeopáticos, 

fitoterápicos e substâncias quimicamente definidas. 
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semelhantes aos das focas, pois a substância penetra na placenta e interfere na formação do 

feto. Além desse grave efeito, o medicamento pode provocar problemas visuais, auditivos, 

dentre outros. 

O efeito da Focomelia foi descoberto em 1961, provocando o afastamento do 

medicamento do mercado. Posteriormente, em 1965 foram observados efeitos favoráveis no 

tratamento de estados reacionais em Hanseníase, sendo reintroduzido no mercado brasileiro 

com essa finalidade. Posteriormente, novas descobertas para utilização dessa droga foram 

surgindo, mas ainda não se sabe ao certo, o tempo necessário à eliminação da substância do 

corpo humano.  

Cabem aqui duas observações importantes: uma refere-se ao fato de que esse remédio 

somente foi introduzido no mercado, após ter sua substância amplamente testada em animais. 

Os roedores utilizados nos experimentos não apresentaram problema algum, ao contrário das 

mulheres grávidas que o empregaram e tiveram bebês deformados.13  

A segunda observação reside no fato de que a descoberta de efeitos favoráveis, 

inclusive no tratamento da Hanseníase, que trouxe o medicamento de volta ao mercado 

nacional, se deu com o uso do medicamento pelos animais humanos, donde se conclui  que ao 

utilizarem o medicamento para a finalidade inicial (como sedativo), os humanos estavam 

também testando outras possibilidades de uso esse medicamento.  

No Brasil, as empresas estão obrigadas a monitorar os remédios que disponibilizam no 

mercado nacional, desde fevereiro de 2010, enquanto a ANVISA diretamente se propõe a 

vigiar os que são utilizados pelos profissionais da saúde, hospitais, farmácias, bem como 

pelos organismos internacionais.  Em 2004, o Vioxx (por risco cardiovascular) foi afastado do 

mercado, e em 2009 o Tacrolimos e a Closapina, (por falta de eficácia) também foram 

retirados de circulação.14  Isso demonstra que medicamentos quando entram no mercado não 

estão verdadeiramente testados e aprovados para o uso humano, ou esses jamais teriam sido 

dispostos nas prateleiras das drogarias. 

                                                           
13 

  Informações retiradas do sitio da Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome da 

Talidomida – ABPST. Note-se que há mais de uma associação que reúne pessoas vitimadas pela droga no país. 

 

14 
  Revista Veja – Especial Direitos dos Animais - 20/10/2012 
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 Recentemente a ANVISA negou o registro de medicamento contendo a substância 

Lenalidomida, em razão da empresa interessada em comercializá-lo no Brasil não ter 

apresentado estudo clínico comparando seu produto com outro indicado para terapêutica 

similar e já existente no mercado brasileiro desde 2005. Além disso, não restou demonstrado 

um “Plano de Riscos” compatível com os efeitos do medicamento que são semelhantes aos da 

Talidomida; vale dizer, risco de má formação fetal.15 

 Cumpre salientar que os danos provocados pela Talidomida, não recaíram somente 

sobre os corpos das vítimas que sofrem com as limitações decorrentes da síndrome e de suas 

famílias. As perdas atingem também a previdência social, ou seja, todos que contribuem para 

sua existência e funcionamento. É que em razão do disposto na Lei n. 7.070/1982, todos os 

portadores da Síndrome da Talidomida, nascidos a partir de 1º de janeiro de 1957, data do 

início da comercialização da droga denominada Talidomida (Amida Nfálica do Ácido 

Glutâmico), inicialmente vendida com os nomes comerciais de Sedin, Sedalis e Slip, têm 

direito a receber pensão durante toda a vida. 

 Não se está aqui, de modo algum, a desejar a negação do direito de reparação às 

pessoas vitimadas pela irresponsabilidade e provavelmente pela ganância dos que deram 

causa a tal situação, mas é preciso observar que com a pensão, responde pelos danos toda a 

sociedade brasileira. 

 Ademais, é preciso que setores responsáveis e poderes interessados interfiram nesse 

modo de atuação ultrapassado, no intuito de suspender os testes em animais, de medicamentos 

para uso humano e assim proteger a vida de ambos.  

 

7. CONCLUSÕES 

 

A anomalia constitui o prenúncio da ocasião apropriada para a mudança de paradigma 

e uma novidade importante no mundo científico tende a surgir nos laboratórios ao mesmo 

tempo, o que indica que a ciência tradicional está se abrindo para mudar. Por esse motivo o 

fato de entender a existência de um evento anômalo provoca a percepção da necessidade de se 

trazer ao mundo novos elementos. Isso porque na medida em que se toma consciência da 

anomalia, ela adentra a comunidade científica de forma mais intensa e a crise se desenvolve. 

                                                           
15 

  Informação datada de 28/12/2012 e retirada do sitio da ANVISA. 
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Neste ponto surgem as incertezas, uma vez que se instala a percepção de que a teoria do velho 

paradigma não é suficiente para garantir as respostas necessárias. Eis o momento em que se 

buscam novas proposições e preceitos dos quais surgirá a inovação paradigmática. (KUHN, 

1998, p. 92-95).  

 Em se tomando por base a ciência normal vigente, a qual entende os animais como 

seres sem consciência e sem sentimentos, já é possível perceber que as anomalias se 

multiplicam. Desse modo, a crise do velho paradigma começa a se mostrar, e no Brasil já são 

visíveis sinais de flexibilidade e de resistência no Direito e nas comunidades científicas 

voltadas à vivissecção.  Exemplo disso é a Lei Arouca, já visitada, a qual abarca Direito e 

experimentação científica com animais. Tal lei se propõe a reduzir o sofrimento desses seres, 

reconhecendo o óbvio − que os animais sofrem, sentem dor e angústia. Contudo, apesar de ser 

um avanço raso e na prática inútil, não deixa de ser um aviso de que algo está mudando de 

lugar, e, ainda que timidamente, demonstra que o velho paradigma se move rumo à queda. A 

Lei Arouca revela, portanto, sob a ótica kuhniana, avanço em razão da proposta e resistência 

pela conteúdo.  

Outro ponto em que a lei evidencia clara oposição ao novo é quando estabelece regras 

que se propõem a controlar uma atividade que atormenta os animais, sem elaborar, contudo, 

um sistema de fiscalização que funcione efetivamente, como já ressaltado nas observações 

acerca da composição e do funcionamento do CONCEA e dos CEUAs. 

 Ao se analisar os experimentos com animais realizados no Brasil e a justificativa de 

que esse tipo de atividade busca meios para curar as doenças dos humanos, necessário 

observar o gritante desrespeito para com a vida desses animais, uma vez que sofrem com 

todas as dores e angústias a eles impostas sem justificativa, pois, os resultados positivos 

advindos desse tipo de experimento dá conta de um minúsculo percentual, circundado de 

insegurança e danos. Ademais, ainda que inúmeras e reais soluções estivessem sendo 

encontradas, não é respeitoso torturar e tirar a vida dos outros animais por se julgar um animal 

superior. Os nazistas se julgavam superiores aos judeus e outros grupos e a humanidade 

inteira ainda fica em estado de perplexidade e horror diante dos atos praticados pelos nazistas 

no passado, pois infligiram dores e angústias, torturaram e tiraram a vida de judeus e 

componentes de outras minorias. É preciso lembrar, pois alguns se esquecem disto: nazistas 

eram (e são!) seres humanos; judeus, negros, homossexuais e ciganos também. Todos os 

humanos são animais e merecem uma vida sem sofrimento; os outros bichos também. Bom 
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lembrar ainda que são os humanos que fazem o direito e as revoluções e que muitos animais 

precisam ser desprendidos da condição de animal de laboratório, pois essa espécie não existe 

na natureza.  
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