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“Os sentidos e intuições, as emoções e faculdades tais como o amor,
memória, atenção, curiosidade, imitação, razão, etc, das quais o ser
humano se vangloria, podem ser encontradas de forma incipiente, ou
até mesmo como uma condição bem desenvolvida, nos animais.”
Charles Darwin, In A Descendência do Homem, 1871.
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É toda e qualquer prática de experimentação que utiliza animais para
fins didáticos ou de pesquisa, e que resulta em trauma físico ou
psicológico: mutilação, envenenamento, queimadura, congelamento,
esmagamento, privação de comida e sono, stress, choque, etc. A
palavra é de origem latina (vivus = vivo e sectio = corte), que no sentido
literal e restrito significa "cortar um corpo vivo."
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Animais como os mamíferos, aves, peixes, entre outros, são seres
sencientes, isto é, possuem uma consciência subjetiva de que estão
no mundo, são sensíveis à dor e possuem um interesse de viver. De
fato, não existe característica humana que não seja encontrada
também em outros animais. Mesmo a razão, as emoções e o uso da
linguagem podem ser encontrados em diferentes graus em animais
como chimpanzés, porcos, cães, coelhos, ratos e rãs. Desse modo,
utilizá-los em experimentos constitui uma violação do direito básico
de preservação da integridade física. Assim como você, todos esses
seres compartilham o interesse de viver e de não sentir dor.
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Até o século XVII, acreditava-se que os animais eram incapazes de
pensar ou sentir dor. Hoje sabe-se que isso não é verdade. Mesmo
assim, pesquisadores inescrupulosos ou ignorantes continuam
usando animais em experimentos. Basta lembrar que, mesmo no
século XX, humanos ainda eram utilizados em experimentos sem
consentimento, o que só foi proibido pelo Código de Nuremberg de
1947 após a divulgação dos horrores do uso de judeus e deficientes na
Alemanha nazista. Os médicos nazistas argumentavam que esses
testes eram necessários para o bem da humanidade e para o
progresso da Ciência. Esse é o mesmo argumento utilizado
atualmente para justificar o uso de milhões de animais em pesquisas.
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Da mesma forma que evoluiu no último século sem precisar torturar
seres humanos. Em uma Ciência ética, os fins jamais devem justificar
os meios, e métodos substitutivos devem ser desenvolvidos.
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Boicote empresas que testam em animais. Consuma somente
produtos de empresas responsáveis. Veja a lista de empresas em
www.pea.org.br/crueldade/testes.
Envie e-mails aos SACs das empresas que utilizam animais,
mostrando seu descontentamento.
Ao saber da publicação de uma pesquisa que utilizou animais,
envie seu protesto à instituição de fomento da pesquisa, pois esta
é geralmente financiada com dinheiro de seu imposto.
Se você é aluno, utilize a objeção de consciência para não realizar
experimentos em animais durante as aulas (para mais
informações, consulte www.1rnet.org), e denuncie abusos junto
ao Ministério Público com base no Art. 32 da Lei 9.605/98.
Fale com seu parlamentar pedindo a proibição da vivissecção, e
vote apenas em políticos contrários a essa prática.
Seja ético e coerente. Não consuma produtos de origem animal!
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- Mantenha a cidade limpa. Não jogue este papel na via pública -
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