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Estamos cansados do homem... 

Friedrich Nietzsche (2008A: 35) 

 

O homem é uma invenção, e uma invenção recente, tal como a 

arqueologia de nosso pensamento o mostra facilmente. E talvez ela 

nos indique também o seu fim próximo. Se estas disposições viessem 

a desaparecer tal como apareceram, se por algum acontecimento de 

que podemos, quando muito, pressentir a possibilidade, mas de que no 

momento não conhecemos ainda nem a forma nem a promessa, se 

desvanecessem, como aconteceu, na virada do século XVII, com o 

solo do pensamento clássico — então pode-se apostar que o homem se 

desvaneceria, como à beira do mar, um rosto de areia. 

Michel Foucault (1981: 502). 

 

Tudo isso é demasiado conhecido, não nos estenderemos a esse 

respeito. De qualquer maneira que se interprete, qualquer 

conseqüência prática, técnica, científica, jurídica, ética ou política que 

se tire, ninguém hoje em dia pode negar esse evento, ou seja, as 

proporções sem precedentes desse assujeitamento do animal. Esse 

assujeitamento cuja história tratamos de interpretar, podemos chamá-

lo violência [...] Ninguém mais pode negar seriamente e por muito 

tempo que os homens fazem tudo o que podem para dissimular ou 

para se dissimular essa crueldade, para organizar em escala mundial o 

esquecimento ou o desconhecimento dessa violência que alguns 

poderiam comparar aos piores genocídios (existem também os 

genocídios animais: o número de espécies em via de desaparecimento 

por causa do homem é de tirar o fôlego). 

Jacques Derrida (2011C: 51-2). 

 

Tornamo-nos animal, para que o animal também se torne outra coisa. 

A agonia de um rato ou a execução de um bezerro permanecem 

presentes no pensamento, não por piedade, mas como a zona de troca 

entre o homem e o animal, em que algo de um passa ao outro. 

Deleuze e Guattari (2009: 142). 
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Resumo 

Nas últimas três décadas os Animal Studies (Estudos Animais) têm chamado bastante 

atenção dentro do largo campo das ciências humanas. O reflexo disso na geografia se dá 

com a construção recente daquilo que Julie Urbanik (2012) chama de nova geografia 

animal, sobretudo nos contextos anglo-saxônicos a partir dos anos 1990. Partindo de 

uma crítica genealógico-descontrutora, inspirada nos rastros de Jacques Derrida, bem 

como nos de Gilles Deleuze & Félix Guattari e de Michel Foucault, procuramos analisar 

o estatuto moral dos assim chamados animais não-humanos nas novas geografias 

animais. Assim, levamos a cabo uma investigação de arquivo, onde não foram 

priorizados autores, conceitos ou métodos, mas as temáticas em que perpassavam os 

animais nessas novas geografias. 

Palavras-chave: geografias animais, ética animal, especismo, genealogia, 

desconstrução. 
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Abstract 

In the last three decades, Animal Studies have gain attention within the broad field of 

Humanities. We can see thies reflection in geography with the recent construction of 

what Julie Urbanik (2012) calls the New Animal Geography, especially in Anglo-Saxon 

contexts from the 1990s. Starting from a genealogical-deconstructor critics, inspired by 

the tracks of Jacques Derrida as well as Gilles Deleuze & Felix Guattari and Michel 

Foucault, we analyzed the moral status of the so-called non-human animals in new 

animal geographies. So, we take out an file´s investigation, where the author, concepts 

or methods were not prioritized, but the thematic aspects that envolve the animals in 

these new geographies.  

Keywords: animal geographies, animal ethics, speciesism, genealogy, deconstruction. 
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I – Topologias Bestiais: Considerações sobre Método, Ética e Política 
 

A ironia tem a ver com o humor e o jogo sério. Ela constitui também 

uma estratégia retórica e um método político que eu gostaria de ver 

mais respeitado [...]  

Donna Haraway (1995: 253). 

 

[...] a desconstrução, e eu insisti nisso, não é neutra. Ela 

intervém. 

Jacques Derrida (2001: 107 – grifos de Derrida).  

 

 

I.I – Explanações  
 

Deleuze e Guattari nos lembram que nos romances de Kafka, os animais
1
 

encurralados não buscam outra coisa além de suas linhas-de-fuga, que em situações de 

combate buscam saídas, como os chacais que, ao verem humanos buscam ―ares mais 

                                                           

1 Jacques Derrida em um diálogo profundo com Walter Benjamin nos lembra que ―aquilo que 

torna triste [àquele que é nomeado] [...] não é um mutismo e a experiência de um não-poder, de um 

absolutamente-não-nomear, é sobretudo receber o nome.‖ (2011C: 42 – grifos do autor). Assim, Derrida 

nos chama a atenção para a violência epistêmica no ato de nomear e no próprio conceito de animal, 

sobretudo quando tratado no singular: 

 

  [...] cada vez que o filósofo, ou qualquer outro, diz no singular e sem 

mais ‗O Animal‖ [...] cada vez, o sujeito desta frase, deste ‗se‘, este ‗eu‘ diz 

uma bobagem. [...] E esse ‗eu digo uma bobagem‘ deveria confirmar não 

apenas a animalidade que ele nega mas sua participação engajada, 

continuada, organizada em uma verdadeira guerra de espécies. (2011C: 61). 

 

 Estou ciente diante dos riscos e violências com relação ao nomear, e partilho também da 

desconfiança crítica da desconstrução com relação aquilo ―que eles chamam de animal‖ (Derrida, 2011C: 

29 - grifos do autor), procurando, assim, me manter distante de tal violência. Por um lado, adotando o 

plural, pra acentuar a multiplicidade, complexidade e potência dos animais enquanto seres senciêntes 

plenos. Por outro lado, adotando a sufixação ―não-humanos‖, pra marcar com isso a animalidade que 

tanto a metafísica ocidental tenta esquecer, isto é, pra marcar que aquilo que chamam de homem, é antes 

de tudo, um animal também. Estou ciente também que essas precauções podem não ser suficiente para 

evitar problemas teórico-práticos com relação a esse tema, entretanto, mantenho uma postura crítica e me 

coloco na démarche que visa eliminar as violências epistêmicas e materiais contra os assim chamados 

animais. 
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puros‖ ou ―refugiam-se no deserto‖ (2003: 68). Encaro aqui minha empreitada como um 

combate: por todo lado estamos sendo cercadas por problemas ou perigos, sejam eles de 

ordem metodológica, epistemológica, teórica, política, ética ou afetiva. E como que em 

um devir-animal, também busco saídas nesse combate. Como uma leoa que mostra os 

dentes, como um urso que ruge ferozmente, ou também como um certo filósofo 

igualmente bestial, que adorava ―desembainhar sua espada‖ (Nietzsche, 2010: 79), 

começo aqui expondo minhas bases teórico-metodológicas, não para amedrontar o 

inimigo, mas para ser franca com as aliadas. Como que se num duelo, estivéssemos 

escolhendo e mostrando nossas armas. 

Minha empreitada consistirá numa investigação sobre o estatuto moral dos animais não-

humanos dentro daquilo que poderíamos chamar de virada animal na Geografia 

Humana contemporânea, protagonizada principalmente pelas chamadas ―novas 

geografias animais‖ ou ―terceira onda da geografia animal‖ (Urbanik, 2012: 36). Essa 

investigação parte de um duplo vértice. Em primeiro lugar, foca a dimensão ética dessa 

entrada animal na geografia, observando as implicações ético-morais na forma como as 

novas geografias animais incorporam os animais não-humanos em suas pesquisas. Em 

segundo lugar, focaliza a dimensão epistêmica (que para nós, como fruto de uma 

perspectiva ético-política, não se separa da dimensão ética) dessa incorporação animal. 

Trata-se de analisar contradições, problemas e desdobramentos da incorporação animal 

não-humana na obra dessas geógrafas, a partir da atribuição epistemológica que lhes é 

concedida pelas mesmas. Assim, esse vértice duplo se concretiza em uma investigação 

ética e espacial, tangenciando os domínios da Filosofia e da Geografia. Entretanto, nos 

rastros de uma grande saída construída por Michel Foucault, afirmo que, mesmo 

dialogando sempre com os domínios da Geografia (em termos de objeto) e com a 

Filosofia (em termos de pontos de partida teórico-metodológicos e ético-políticos) 

prefiro não me colocar ―no interior dessas unidades duvidosas‖, de modo que não me 

apoiarei nelas ―senão o tempo necessário para me perguntar que unidades formam‖ 

(Foucault, 2010A: 29). Prefiro não criar uma pertencença a essas unidades, mas fazê-las 

comunicarem-se entre si, assim como Derrida fugia de ser enquadrado no ―registro 

filosófico‖ ou ―literário‖ (2001: 78). Isso implica uma decisão radical e ousada, de 

modo que, - apesar das espacialidades e eticidades estarem permeadas em meu texto, 

tanto por meio da base teórico-metodológica, quanto por meio de uma constante 

investigação, - a tentativa de extraí-las e investigá-las nas obras que analisarei, não se 
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trata propriamente nem de uma investigação filosófica, nem de uma investigação 

geográfica. Sei dos meus limites e apesar de uma certa prudência (que por vezes vêm 

‗de fora‘), acredito que para construir perspectivas que visam questionar os limites, 

violências e autoritarismos, sobretudo nos domínios das ciências, ―se deve correr certos 

riscos‖ como nos lembra Derrida (2001: 76). 

Para encaminhar e materializar minha investigação, irei me valer daquilo que 

poderíamos chamar de uma perspectiva genealógico-desconstrutora, não somente em 

termos teórico-metodológicos, mas também, e talvez principalmente, em termos ético-

políticos. Tal perspectiva consiste em, como tentarei mostrar em seguida, olhar para 

além de um já consagrado Nietzsche genealogista, mas também para um Nietzsche 

desconstrutor, aquele que serve como base, tanto das investigações genealógicas de 

Foucault e Deleuze & Guattari, quanto das reflexões desconstrutoras de Derrida. 

Antes de adentrarmos nessa perspectiva, tenho de fazer alguns comentários 

acerca de uma certa dívida que possuo. Sou bastante crítica quanto a perspectiva 

utilitarista em Ética Animal, sobretudo no que diz respeito ao trabalho de Peter Singer. 

Em termos político-filosóficos estou mais próxima do ecologismo revolucionário, do 

anarco-veganismo e do abolicionismo animal radical
2
. Apesar disso, tenho de 

reconhecer que Libertação Animal (2010 [1975]) é um marco na luta anti-especista e no 

movimento de libertação animal, além de possuir conceitos extremamente importantes e 

que nos sãos bastante caros. Destaco primeiramente o conceito de senciência. Num 

diálogo com Jeremy Benthan, Singer (2010: 12) aponta que o que importa para se 

estabelecer a pertencença de um ser a uma comunidade moral não tem que ver com a 

linguagem, com a razão ou com o intelecto, mas sim com a capacidade de sentir dor. E 

apoiado numa ampla literatura contemporânea de biologia, etologia e neurologia, Singer 

afirma que os animais não-humanos são capazes de sentir prazer e dor, assim como os 

humanos e, a conclusão é emblemática: ―Se um ser sofre, não pode haver justificativa 

moral para deixar de levar em conta esse sofrimento. Não importa a natureza do ser‖ 

(Idem: 14). Entretanto, por que mesmo assim continua essa ―guerra declarada contra os 

animais [...] a tortura genocidária que se lhes inflige frequentemente de forma no fundo 

perversa‖ (Derrida, 2004: 86)? Ela continua em função do especismo; - diria Singer - 

outro conceito que me é bastante caro. O especismo seria esse ―preconceito ou a atitude 

                                                           

2 
 Aprofundaremos essa discussão no item I.III.  
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tendenciosa de alguém em favor dos interesses de membros da própria espécie, contra 

os de outras‖ (Idem:11). Ilustrando melhor o conceito, Singer afirma:  

  

Os racistas violam o princípio da igualdade ao conferir mais peso aos 

interesses de membros de sua etnia quando há um conflito entre os próprios 

interesses e os daqueles que pertencem a outras etnias. Os sexistas violam o 

princípio da igualdade ao favorecer os interesses do próprio sexo. 

Analogamente, os especistas permitem que os interesses de sua espécie se 

sobreponham aos interesses maiores de membros de outras espécies. O 

padrão é idêntico em todos os casos. (Idem:15). 

 

Assim como a maioria dos seres humanos é especista por se 

dispor a causar dor a animais por motivos pelos quais não 

causaria dor similar em seres humanos, a maioria é especista, 

também, por se dispor a matar um animal nas mesmas 

circunstâncias em que se negaria a matar um ser humano. (Idem: 

27/28) 

 

Esses conceitos nos permitirão compreender de maneira mais pormenorizada as 

abordagens que as geógrafas animais fazem a respeito dos animais não-humanos, em 

termos éticos e epistêmicos. Também nos permitirão construir algumas bases para 

formular uma análise crítica dessas abordagens, bem como compreender o contexto 

geo-histórico de onde elas emergem. 

Como havia afirmado anteriormente, temos como grande marco de emergência 

da perspectiva genealógica, as considerações críticas à História formulada por 

Nietzsche. Aquela sua abrangente e mordaz ―campanha contra a moral‖ (Nietzsche, 

2010: 93 – grifos de Nietzsche) que emerge em Aurora (2008C), passando por Além do 

Bem e do Mal (2012) e Genealogia da Moral (2008A) são notoriamente grandes marcos 

ético-políticos e metodológicos da perspectiva genealógica. A crítica da História, a 

recusa das origens, a afirmação das emergências, do corpo e a formulação da 

genealogia estavam lá (Foucault, 2012A). Agora tratemos do Nietzsche desconstrutor, 

ou melhor, das aproximações da desconstrução derridiana no seu rastro genealógico.  

Ao falar daqueles que formularam primeiramente um ―descentramento [do] 

pensamento da estruturalidade da estrutura‖, isto é, de precoces (meta)desconstrutores 

da metafísica ocidental, das ciências e da própria modernidade, Derrida cita antes de 
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mais nada ―a crítica nietzscheana da metafísica‖ (2011B: 410). Logo em seguida, nos 

fala da ―destruição heideggeriana da metafísica‖ (Ibidem.), destruição essa que já se 

operava em Além do Bem e do Mal, por exemplo. Este livro que ―inclui o vagaroso 

olhar em volta em busca de quem me é afim, daqueles que, graças à sua força, me 

proporcionariam ajuda na obra da destruição.‖ (Nietzsche, 2010: 115 – grifos de 

Nietzsche). Lembremos que Derrida também não buscava as ―origens históricas‖ (2001: 

62), recusa essa tão cara a Nietzsche (Foucault, 2012A), como veremos em seguida. 

Faz-se necessário ainda lembrar da preocupação de Derrida de afastar o conceito de 

rastro da metafísica teleológica da História, afirmando que este ―não é nem um fundo, 

nem um fundamento, nem uma origem, e que ele não poderia, em nenhum caso, dar 

lugar a uma onto-teleologia manifesta ou disfarçada‖ (2001: 59). E se Derrida afirma 

que a gramatologia seria aquela ―ciência geral do ‗arquirastro‘‖ (2001: 62) ele não 

estaria anunciando então, que a própria gramatologia, e consequentemente o projeto da 

desconstrução seria também, em alguma medida, uma empreitada genealógica? Derrida 

não teria visto na ―transmutação de todos os valores‖, tão cara a Nietzsche (2010: 115), 

elementos para construir a sua ―inversão‖, um dos ―gestos duplos‖ de uma possível 

―estratégia geral da desconstrução‖ (2001: 47-8)? Ou melhor, não seria a trasmutação 

de Nietzsche a instrumentalização prática e material de uma inversão dos valores da 

metafísica ocidental, da modernidade europeia? Derrida chega mesmo a afirmar que 

―‘desconstruir‘ a filosofia seria, assim, pensar a genealogia estrutural de seus conceitos‖ 

(2001: 13). É importante lembrar também que ―um princípio de inversão‖ (Foucault, 

2012B: 49 – grifos de Foucault) serviu como metodologia política para a genealogia 

foucaultinana, na tentativa de se opor as tecnologias de controle político dos discursos.  

Isto sem mencionar a possibilidade de pensarmos um Nietzsche propriamente 

desconstrutor. Isto é, em que medida não seria a sua ―crítica dos valores morais‖ 

(2008A: 12 – grifos de Nietzsche), a sua ―campanha contra a moral‖, a sua 

―transmutação dos valores‖ e principalmente a sua ―destruição‖ (2010: 93; 115) não 

propriamente uma investida contundente de desconstrução? Eis então as minhas 

inquietações que explicam, assim espero, minha motivação de falar em uma perspectiva 

genealógico-desconstrutora, entendendo-a não como bases distintas, nem mesmo como 

posições separadas, mas complementares, como dois lados de uma mesma moeda ético-

política.  
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No que diz respeito especificamente ao eixo genealógico, destaco inicialmente 

como postulado, a recusa radical nietzschiana de toda e qualquer origem – ―esse broto 

metafísico que torna a arrebentar quando se considera a história, e faz acreditar que no 

início de todas as coisas está o mais valioso e essencial‖ (Nietzsche, 2008B: 164), 

postulado que Foucault também assume (2012: 59). Assumo pois, uma perspectiva 

genealógica da história: 

 

Daí, para a genealogia, um indispensável demorar-se: marcar a 

singularidade dos acontecimentos, longe de toda finalidade 

monótona; espreitá-los lá onde menos se os esperava e naquilo 

que é tido como não possuindo história − os sentimentos, o 

amor, a consciência, os instintos; apreender seu retorno não para 

traçar a curva lenta de uma evolução, mas para reencontrar as 

diferentes cenas onde eles desempenharam papéis distintos; e 

até definir o ponto de sua lacuna, o momento em que eles não 

aconteceram (Platão em Siracusa não se transformou em 

Maomé). (Foucault, 2012A: 55). 

 

Hegel e Heidegger fracassam em suas investidas de História da Filosofia, 

sobretudo quando avançam na direção de estabelecer ―a relação da Grécia com a 

filosofia como uma origem‖, nos dizem Deleuze e Guattari (2009: 124), numa 

importante crítica das origens. Ao apresentarem sua ―Geo-filosofia‖ - cujo grande 

marco, como Deleuze e Guattari afirmam, está em Nietzsche – como uma alternativa a 

própria filosofia, os autores colocam que sua potência consiste no fato de que ―ela a 

arranca do culto das origens‖ (2009: 125).  

Origem essa, que também a própria desconstrução combate. Ao se esforçar em 

afastar o conceito de rastro de uma possível ―origem‖; como vimos anteriormente, 

Derrida chama nossa atenção para os perigos dessa abordagem, principalmente no 

sentido de pensar a história em termos de ―fundamento‖ (2001: 59). De modo que, ao se 

pulverizar como perspectiva hegemônica nas ciências históricas modernas, a perspectiva 

da origem naturaliza seu processo de invenção, ocultando que não passa de um ―mito‖ 

(2001: 62). As origens são tão traiçoeiras, a ponto de, numa prudência ético-política, 

sermos forçadas a [tentar] sair, ―renunciar ao discurso filosófico, à episteme que tem 

como exigência absoluta, que é a exigência absoluta de procurar a origem, o centro, o 

fundamento, o princípio e etc.‖ (Derrida, 2011B: 418). 
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Não pretendo buscar uma origem do estatuto moral dos animais não-humanos 

nas geografias animais, ou uma origem do especismo na Geografia, nem mesmo quero 

buscar uma origem da crítica ao especismo na Geografia Humana contemporânea, já 

que a própria origem se define como ―o lugar da verdade‖ (Foucault, 2012A: 59), 

mostrando-se como uma perspectiva demasiado problemática em termos de métodos e 

até mesmo em termos político-filosóficos. Não procuro uma origem também, porque 

sabemos, como aponta Foucault, nas pegadas de Nietzsche, que o conhecimento é 

sempre uma invenção, ―por um lado uma ruptura, por outro, algo que possui um 

pequeno começo, baixo, mesquinho, inconfessável‖ (2009: 15). Não acredito que 

encarar história, enquanto uma evolução linear e teleológica nos seja suficiente para 

compreendermos o problema que estou me aventurando a abordar, ao contrário, me 

parece que concebê-la enquanto um campo em disputa, repleto de assimetrias, relações 

de força e de poder, descontinuidades, pormenores e contingências é muito mais 

produtivo. Tal como Nietzsche (2008A: 12) colocava a respeito de uma investigação 

crítica acerca dos valores morais, não devemos buscar uma origem, mas ―um 

conhecimento das condições e circunstâncias nas quais nasceram, sob as quais se 

desenvolveram e modificaram [...] um tal conhecimento‖. Dito isto, pretendo encontrar 

não uma origem, mas uma ―emergência‖, isto é, ―a entrada em cena das forças; [...] sua 

interrupção, o salto pelo qual elas passam dos bastidores para o teatro, cada uma com 

seu vigor e sua própria juventude.‖ (Foucault, 2012A: 67). Emergência que se constitui 

menos como origem do que como constituição de ―um meio, uma atmosfera, uma 

atmosfera ambiente‖ (Deleuze e Guattari, 2009: 125) onde se entrelaçam de maneira 

mais fértil, contraditória e desordenam as relações de poder que produzem os 

acontecimentos. O ―rastro não é nem um fundo, nem um fundamento, nem uma origem‖ 

(Derrida, 2001: 59), afirma Derrida, nos mostrando a compatibilidade do rastro com as 

condições de emergência de que Foucault nos fala (2012A). Portanto, pretendo ir em 

direção ao ponto em que emerge, onde, dentro de certas relações descontínuas, de 

rupturas e de assimetrias, se inventa essas Novas Geografias Animais, em sua relação 

com os animais não-humanos. Tomo invenção no sentido que Foucault retoma de 

Nietzsche, isto é, em oposição também à origem; desnaturalizando o saber e 

recolocando na superfície a sua contingência. Mostrando que ele nem sempre esteve alí, 

que é uma construção geo-histórica (Foucault, 2009: 14). 
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O desdobramento genealógico operado por Foucault no campo do discurso, da 

ordem do discurso também me é de suma importância
3
. A hipótese apresentada por 

Foucault (2012B: 09) de que ―em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 

tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade‖, apesar do 

remoto, mas possível risco de cair em um ―etnocentrismo‖ ou ―logocentrismo‖, usando 

os termos de Derrida (2011A: 03), me é fundamental para compreender a relação entre 

saber e poder, ciência e sociedade, geografia e especismo. Uma das formas de controlar 

a produção e circulação dos discursos, o interdito, entendido enquanto essa força que 

faz barrar, interditar tal discurso (Foucault, 2012B: 9), também me é fundamental. Outro 

conceito que me é muito caro é o de ―vontade de verdade‖. Infelizmente, trata-se de um 

conceito pouco aprofundado na obra de Foucault, apesar de atravessar grande parte de 

seus temas de investigação. Assim sendo, temos somente pistas para reconstituí-lo. Um 

primeiro aspecto importante é o fato da vontade de verdade estar inserida, como um 

mecanismo que opera na criação e aproveitamento das divisões do ―verdadeiro‖ e 

―falso‖ (Idem: 13). Outro aspecto importante é que a vontade de verdade se apoia num 

―suporte e distribuição institucional‖, exercendo sobre outros discursos ―uma espécie de 

pressão e como que um poder de coerção‖ (Idem: 17). E como efeito de poder da 

vontade de verdade vemos que ―só aparece aos nossos olhos uma verdade que seria 

riqueza, força doce e insidiosamente universal. E ignoramos em contrapartida, a vontade 

de verdade como prodigiosa maquinaria destinada a excluir todos aqueles que, ponto 

por ponto, em nossa história, procuraram contornar essa vontade de verdade e recolocá-

la em questão contra a verdade [...] (Idem: 19). 

Buscar as condições contextuais e situacionais de possibilidade, as emergências, 

as dinâmicas microfísicas das invenções, as entradas em cena das forças e assimetrias, 

os interditos e as vontades de verdade no que diz respeito à forma como as geógrafas 

                                                           

3 
 Apesar da crítica e do método propriamente genealógico de Foucault serem posteriores a suas 

investigações arqueológicas e dentro da análise do discurso, acredito que essas perspectivas não são 

antagônicas, ao contrário, são necessariamente complementares. Assim, ouso ainda dizer que a 

perspectiva arqueológica pode ser considerada um tipo de genealogia bruta. Deleuze nos ajuda nesse 

ponto, ao afirmar que a obra de Foucault funciona por saltos. Para Deleuze (2005), quando um método ou 

uma determinada investigação atinge um momento de saturação, Foucault efetua um salto qualitativo para 

dar conta dessa nova realidade filosófica e epistêmica. Assim, arqueologia, análise do discurso e 

genealogia são ferramentas que foram forjadas, em função de certas especificidades e contingências, para 

dar conta, ao menos em certo sentido, de um mesmo problema, a saber, a relação entre ―sujeito e poder‖ 

(Foucault, 2013A: 273).  
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animais conceberam epistêmica e eticamente os animais não-humanos em sua 

geografia, eis talvez o meu principal objetivo, concebido sob a ótica da perspectiva 

genealógica(-desconstrutora).  

Outro eixo que auxiliará a análise, como havia dito, é a desconstrução proposta 

por Derrida. Gostaria de salientar desde já, que a desconstrução não é uma metodologia 

e nem um método, tendo em vista que estes se inserem na razão logocêntrica e nas 

estruturas da metafísica ocidental, alvos claros da desconstrução. Mas como Derrida 

bem percebe, a desconstrução não escapa totalmente à metafísica ocidental, não a 

transcende, ao contrário, depende de seus conceitos ―para abalar a herança de que fazem 

parte‖ (Derrida, 2011A: 16). Assim a perspectiva da desconstrução não se mantém além 

da filosófica, da metafísica ocidental, mas se opõe a essas pelas margens, no ―limite do 

discurso filosófico‖ (Derrida, 2001: 12). A perspectiva da desconstrução não se 

configura como um método, mas possibilita a criação de elementos para a construção de 

um caminho – para brincarmos com a etimologia da palavra método – mesmo que 

sinuoso, meândrico, com idas e vindas e várias direções possíveis. 

Assim, para Derrida (Idem: 13): 

 

―Desconstruir‖ a filosofia seria, assim, pensar a genealogia 

estrutural de seus conceitos da maneira mais fiel, mais interior, 

mas, ao mesmo tempo, a partir de um certo exterior, por ela 

inqualificável, inominável, determinar aquilo de que essa 

história foi capaz – ao se fazer história por meio dessa repressão, 

de algum modo, interessada – de dissimular ou interditar. 

  

Aqui também fica claro a compatibilidade com a perspectiva genealógica, seja 

no tocante a necessidade de se construir uma genealogia, seja ao buscar elementos de 

interdição nos discursos. Ainda nesse sentido, é importante destacar que Derrida afirma 

que as ―interpretações minuciosas e genealógicas‖ consistem em um ―estilo‖ da 

desconstrução (2010: 41). Para Derrida (2001: 19) a desconstrução implica uma certa 

transgressão, entretanto ―nós não nos instalamos jamais em uma transgressão, nós não 

habitamos jamais outro lugar. A transgressão implica que o limite esteja sempre em 

movimento‖. Fronteiras móveis, limites porosos, caminhos meândricos como havia 

assinalado. Na mesma linha, Derrida (2011A: 30) afirma que a desconstrução não se 
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situa num ―fora daquilo que se visa desconstruir, ao contrário, só são possíveis e 

eficazes, só ajustam seus golpes se habitam essas estruturas [do dentro]‖. E a ciência 

não escapa à desconstrução, já que ―a gramatologia deve desconstruir tudo aquilo que 

liga o conceito e as normas de cientificidade à ontoteleologia, ao logocentrismo [...]‖ 

(2001: 42). 

Outro ponto que me é fundamental é a constatação desconstrutora de que a 

metafísica ocidental funciona através da invenção de binarismos: homem/mulher, 

heterossexual/homossexual, razão/emoção, corpo/mente, sociedade/natureza etc. 

Entretanto, como bem aponta Derrida (Idem: 48) ―não estamos lidando com uma 

coexistência pacífica de um face a face, mas com uma hierarquia violenta. Um dos 

termos comanda (axiologicamente, logicamente etc.), ocupa o lugar mais alto‖. E aqui é 

necessário lembrar a importância do minoritário para Deleuze & Guattari, ilustrando 

uma ―zona de vizinhança‖ (Deleuze e Guattari: 2007: 349) entre a desconstrução e a 

genealogia ou o ―nomadismo filosófico‖ (Braidotti, 2006: 78) de Deleuze e Guattari, 

ilustrando também meu ímpeto em falar de uma perspectiva genealógico-

desconstrutora. Na emergência dos binarismos, existe, para Deleuze & Guattari sempre 

uma assimetria, onde um termo se constrói enquanto uma ordem maior e outro como 

minoritário. “Por que é que há tantos devires do homem, mas não há devir-homem? É, 

primeiro, porque o homem é maioritário por excelência, enquanto os devires são 

minoritários, todo devir é um devir-minoritário‖ (Deleuze e Guattari, 2007: 369), de 

modo que ―a única maneira de sair dos dualismos, ser-entre, passar entre, intermezzo 

[...] [é articular-se] sem parar de devir) (Ibidem: 353).  Este ponto é muito importante já 

que a Geografia Humana surge mergulhada na metafísica ocidental, reproduzindo sua 

lógica violentamente binária de funcionamento: geografia humana/geografia física, 

sociedade/natureza, humano/animal. Dentro desse contexto a desconstrução apresenta 

duas tarefas, a primeira é a ―inversão‖ (Derrida, 2001: 49) dos termos, isto é, tomar 

partido do lado subalterno, assujeitado, construir-se em devir-minoritártio (Deleuze e 

Guattari, 2007); a segunda tarefa consiste num afastamento do binarismo, que resulta na 

―emergência de um novo conceito‖ (Derrida, 2001: 49)
4
. 

                                                           

4 
 Mantenho uma distância com relação a esse segundo passo da desconstrução, justamente porque 

ele ―pode re-introduzir aquilo que se queria ‗criticar‘‖ (Derrida, 2001: 67).  Acredito na potência do 

movimento, justamente pela sua capacidade de evitar a criação de uma presença, de um centro que 
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Outro conceito que me é fundamental dentro do léxico desconstrutivista é o de 

logocentrismo. Apesar de muito presente na vida cotidiana das sociedades industriais 

ocidentais, é um tanto difícil defini-lo. Primeiramente em função de sua abrangência já 

que as ―determinações metafísicas da verdade‖ necessariamente associadas ao logos vão 

desde o sentido pré-socrático ou filosófico, teológico ou antropológico, pré-hegeliano 

ou pós-hegeliano (Derrida, 2011A: 13). O logocentrismo é, pois ―uma metafísica 

etnocêntrica, num sentido original e não ‗relativista‘. Está ligado à história do Ocidente‖ 

(Idem: 98). Seria assim, de maneira resumida, essa forma epistêmica totalitária 

(eurocêntrica) de encarar o mundo através do sujeito ocidental ideal, majoritário nos 

termos de Deleuze & Guattari (2007) (Homem, humano, adulto, racional, cis-gênero, 

heterossexual, de classe média, branco, euro-decente, citadino etc.). 

Outros conceitos de Derrida que serão de grande valia são os de jogo, centro e 

presença. Esses conceitos estão densamente relacionados, formando quase que uma 

zona cinzenta simbiótica dentro do pensamento de Derrida, a ponto de ser praticamente 

impossível explicá-los de maneira separada. A escritura é para Derrida composta pelo, 

ou melhor, a escritura é o próprio jogo, onde a ―circulação dos signos‖ e de seus 

significados ―arrastados‖ ocorre incessantemente (2011A: 08). Ao discutir o conceito de 

estrutura, Derrida nos lembra que aquilo que possui um centro, que está relacionado a 

um ponto de presença fica ―neutralizado‖ (2011B: 407), se engessa e tende a cortar os 

fluxos, a abandonar o movimento. ―No centro, é proibida a permuta ou a transformação 

dos elementos‖ (Idem: 408). De uma forma resumida, o centro seria aquele elemento 

que, ao parar os fluxos dos elementos no jogo, instaura uma presença, uma imobilidade. 

Encarando as Geografias Animais e a narrativa que as geógrafas e suas 

historiadoras elaboraram sobre elas como um grande texto, pretenderei compreender os 

elementos que compõe esse grande jogo, as emergências de centros e a instaurações de 

presenças ao longo de sua violenta história logocêntrica. Assim, essa verdade que 

inaugura uma geografia que argumenta ter simplesmente ignorado o tema animal em 

seu campo pode e deve ser ―destruída, de-sedimentada, desconstruída‖ (Derrida, 2011A: 

13). Pretendo com isso, operar um deslocamento, um ―descentramento‖ (Derrida, 

2011B: 412) no interior mesmo do discurso logocêntrico e das linguagens que operam 

                                                                                                                                                                          

reterritorializa aquilo que se queria desconstruir. Nesse sentido, a construção de devires-minoritários me 

parece não só mais adequada, mas necessária. 
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na ciência geográfica. Tenho clareza, como bem apontava o próprio Derrida, que essa 

perspectiva pode correr o risco de ―recair aquém daquilo que ele desconstrói‖ e por isso 

mesmo ―é preciso cercar os conceitos críticos por um discurso prudente e minucioso, 

marcar as condições, o meio e os limites da eficácia de tais conceitos, designar 

rigorosamente a sua pertencença à máquina que eles permitem desconstruir‖ (2011A: 

17). Ademais, vale lembrar que ―como todo limite ele garante poder e conquistas, 

sendo, aqui, de uma força insubstituível‖ (Derrida, 2001: 17). Guardo, sem sombras de 

dúvidas, alguma prudência com relação àquilo que me proponho, mas também concordo 

– como já citado anteriormente – que ―se deve correr certos riscos‖ (Idem: 76). 

 

 

I.II – Contextualizações 
 

A filosofia de matriz Ocidental debate há séculos as relações entre pensamento e 

ação, teoria e prática. Derrida nos chama a atenção, afirmando que essa preocupação 

dos filósofos, sobretudo na forma dos binarismos – as ―oposições metafísicas‖ – é 

constitutiva da Metafísica Ocidental, e enquanto tal são também ―não-pertinentes‖ 

(Derrida, 2001: 35) para aquelas que se propõem a uma investigação crítica de suas 

próprias condições de emergência. Então, como iniciar uma investigação crítica na qual 

as materialidades das ideias ou os idealismos da matéria, em último caso, ainda as 

relações de pensamento/prática, não recaiam sobre esquemas binários da metafísica 

ocidental? Vejo nas empreitadas de Deleuze & Guattari elementos para transpor esse 

obstáculo, pistas para iniciar minha própria jornada. 

Em O que é a Filosofia? Deleuze e Guattari desenvolvem na primeira parte três 

subitens explicando a relação da filosofia com os conceitos. Poderíamos pensar que se 

trata de uma reterritorialização
5
 dos binarismos ocidentais que os próprios autores 

                                                           

5 
 As acepções de reterritorialização são múltiplas, em função da própria complexidade dos 

processos de des-re-territorialização. Para o meu caso, vejo a reterritorialização como um movimento que 

busca recompor ou trazer de volta um outro elemento que já estava em movimento, em fuga, em 

desterritorialização. Ao ilustrar uma questão, Deleuze e Guattari desenvolvem melhor esse conceito, 

afirmando que ―A desterritorialização absoluta não existe sem uma reterritorialização. A filosofia se 

reterritorializa sobre o conceito. [...] A filosofia moderna se reterritorializa sobre a Grécia como forma de 

seu próprio passado‖ (2009: 131-2). A reterritorialização pode ser negativa, pouco potente, como no caso 

da filosofia moderna que se reterritorializa rigidamente sobre a Grécia, sobre a tradição grega ou 
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criticam em sua própria obra adotando assim a primazia metafísica das ideias sobre a 

ação para explicar a filosofia. Entretanto, ao discutirem e apresentarem a Geo-Filosofia, 

Deleuze e Guattari negam essa possível interpretação, e nos apresentam uma forma 

brilhante de fugir dos binarismos da metafísica ocidental. 

É impossível para Deleuze e Guattari explicar a construção da filosofia sem falar 

do contexto geopolítico grego, de seu quadro econômico (sobretudo da sua economia 

expansiva e de exportação-importação), da construção e constituição da dinâmica da 

cidade grega, de sua geomorfologia e geologia, em suma, de toda a materialidade que 

envolvia a Grécia pré-socrática.  

Seu aspecto fractal e insular, somado a sua economia de contato expansivo dão 

algumas das bases para entender a formação da filosofia no contexto grego, na medida 

em que  

―os povos egeus, as cidades da Grécia antiga, e sobretudo Atenas, a 

autóctone não são as primeiras cidades comerciantes. Mas são as 

primeiras a ser ao mesmo tempo bastante próximas e bastante distantes 

dos impérios arcaicos orientais para poderem aproveitar-se deles sem 

seguir seu modelo‖ (2009: 114).  

 

Salamina, a terra do deus Ajax e do filósofo Eurípedes, lá onde os gregos 

conseguem fugir do império Persa e onde seu povo se reterritorializa em seu mar 

circundante nos é lembrada como um caso emblemático por Deleuze e Guattari (2009: 

116), O fato da Grécia estar ―próxima do mar‖, e também de ―cada ponto de sua 

península‖ ou mesmo do ―comprimento das costas‖ (2009: 114) ser tão explorado pelos 

autores, atesta a importância de suas bases materiais. A constituição da filosofia está 

assim, diretamente relacionada à dinâmica urbana das cidades gregas, a sua constituição 

econômica em todas as suas rotas comerciais e movimentações portuárias, e sua 

constituição geopolítica, em um sítio insular e com uma política territorial de expansão 

e contato com outros povos e civilizações. Toda uma política de borda, de ponto de 

contato, “de encontro‖, nos termos de Deleuze e Guattari (2009: 122) entre os gregos e 

os hindus, chineses e árabes, confluem como bases, como condição de emergência para 

a formação do pensamento filosófico grego. Políticas de borda, contato e de encontro, 

                                                                                                                                                                          

produtiva, positiva: ―Nós nos reterritorializamos entre os gregos, mas em função do que eles não tinham e 

não eram ainda, de modo que nós nos reterritorializamos sobre nós mesmos‖ (2009: 133). 
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que também nos lembram a postura crítica de Derrida, de compreender a filosofia como 

um discurso que se exerce nos ―limites‖, e não em um fora (2001: 12). Encontros esses, 

que ocorrem na cidade também. A ―sociabilidade imanente, esse prazer pelas 

associações, pela amizade e o gosto pela opinião, pela troca de opinião‖, as três 

condições da filosofa (Deleuze e Guattari, 2009: 122) se materializam na cidade, na 

ágora – é claro que com todas as críticas as restrições e aos cortes políticos e 

ético/morais de quem eram os cidadãos gregos. Desse modo, é necessário falar de uma 

―conexão da filosofia antiga com a cidade grega‖ se quisermos falar de fato, de filosofia 

(2009: 122).  É somente na medida em que pensamos essa economia, essa geopolítica, 

essa geomorfologia e essa geografia urbana do encontro que podemos enxergar a sua 

singularidade processual, já que a ―filosofia foi uma coisa grega, embora trazida por 

imigrantes‖ (Deleuze e Guattari, 2009: 122).  

Se por um lado a ligação entre a filosofia e a (materialidade da) Grécia se mostra 

bastante nítida agora, temos que evitar, por outro lado, pensar que existe uma 

necessidade interna de pensar a filosofia sobre ela mesma ou sobre a Grécia (Deleuze e 

Guattari, 2009: 124). Não só para evitar os perigos das origens, mas também para 

acabar com a narrativa totalitária europeia que afirma que só a cultura ocidental produz 

um pensamento reflexivo.  

É nesse sentido, que Deleuze e Guattari retiram a exclusividade e o pioneirismo 

unilateral eurocêntrico, afirmando ser possível também falar em ―uma ‗filosofia‘ 

chinesa, hindu, judaica e islâmica‖
6
 (2009: 122). É preciso, num movimento duplo em 

que se afirma as conexões entre filosofia e Grécia, negar uma necessidade teleológica de 

estabelecer a Grécia como origem e de colocar a filosofia ocidental como única fonte de 

pensamento reflexivo: 

 

Se a filosofia aparece na Grécia, é em função de uma contingência 

mais do que de uma necessidade, de um ambiente ou de um meio mais 

                                                           

6 
 Mesmo sinalizando o caráter singular dessa forma de pensamento não-ocidental, colocando 

aspas na filosofia, Deleuze e Guattari podem cair correr o risco de reterritorializar um certo 

eurocentrismo, na medida em que capturam formas tão singulares de pensamento nos próprios termos da 

racionalidade europeia. Mesmo assim, a tentativa de destronar a Europa como única produtora de 

conhecimento reflexivo permanece potente. Sobre a crítica pós-colonial à filosofia européia/eurocêntrica 

e, especificamente sobre os assim chamados pós-estruturalistas, ver Gayatri Spivak (1990; 2010). E para 

uma crítica de filosofia e feminismo nômades às críticas, por vezes descabidas, de Spivak, ver as bonitas 

páginas de Rosi Braidotti (2006: 27-29). 
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do que de uma origem, de um devir mais do que de uma história, de 

uma geografia mais do que de uma historiografia, de uma graça mais 

do que de uma natureza. (Deleuze e Guattari, 2009: 126).  

 

Para ressaltar a importância de uma história que pensasse as dimensões materiais 

das temporalidades, Braudel cria a sua geo-história, e numa direção parecida, Deleuze e 

Guattari afirmam que ―a filosofia é uma geo-filosofia‖ (2009: 125). A geo-filosofia de 

Deleuze e Guattari não lida com os termos pensamento/ação ou ideal/material, mas trata 

de fundi-los, de tal maneira que ficam com-fundidos num magma subjetivo-materialista 

anti-binário. Nessa perspectiva, vemos a materialidade dessa fusão e podemos 

vislumbrar os ganhos ético-políticos e teórico-metodológicos para avançarmos numa 

empreitada genealógica. Essa perspectiva que busca pontos de encontro, bordas, limites 

e encontros, na qual tempo e espaço, história e geografia, pensamento e materialidade 

não só se encontram, mas se fundem, é também, ou melhor, é principalmente a 

afirmação da potência de um meio: ―O que a filosofia encontra entre os gregos, dizia 

Nietzsche, não é uma origem, mas um meio, um ambiente, uma atmosfera ambiente‖ 

(Deleuze e Guattari, 2009: 125). 

Encarar a tarefa de investigar a situação ética dos animais não-humanos na 

Geografia Humana contemporânea, principalmente na virada animal nesta área, 

impulsionada pelas ―novas geografias animais‖ ou pela ―terceira onda da geografia 

animal‖ (Urbanik, 2012: 36), significa enfrentar também o desafio de compreender 

esses encontros, de buscar os ambientes e as atmosferas que tornaram possíveis a 

materialização de um movimento tão amplo.  

No extremo, isto é, como um ponto de partida e admitindo a amplitude do 

problema, acredito poder estabelecer como grande condição de emergência das novas 

geografias animais os gravíssimos transtornos e contradições que emergem como 

consequência dos processos de instituição e reprodução da Modernidade e do 

Capitalismo Industrial. Como veremos no capítulo II. 

I.III – Localizações 
 

Se de fato, estamos dispostas a questionar a centralidade antropocêntrica, ou o 

estabelecimento do Homem, em todas as suas implicações ―maiores‖ (Deleuze e 
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Guattari, 2007: 369), enquanto uma ―presença‖ (Derrida, 2011B: 407) no interior do 

jogo da Geografia Humana, e se, por outro lado, estamos igualmente comprometidas a 

nos alinhar, mesmo que criticamente, com a virada animal na Geografia Humana, 

denunciando os ―interditos‖ (Foucault, 2012B: 9) especistas que operam em sua 

linguagem interior, temos que ter em mente que essa perspectiva só pode atingir uma 

eficácia potente se estiver explicitando de onde parte e se estiver alinhada com um 

instrumental ético-político e teórico-metodológico que possibilite a conexão da luta 

anti-especista com outrxs
7
 sujeitxs igualmente dominadxs, exploradxs e assujeitadxs 

(Foucault, 2013A: 278). Isso significa não só operar um questionamento interno, nos 

―limites‖ (Derrida, 2001: 12) próprios da Ciência, mas, sobretudo a explicitação de que 

essa crítica, no limite, só adquire uma potência ético-política quando explicita as bases 

de onde emerge.  

O que se segue, num movimento duplo, é uma tentativa de desconstruir a 

narrativa da ciência moderna que se afirma neutra, deslocada e imparcial, a partir 

justamente do processo de explicitar a minha não-neutralidade, o meu posicionamento 

(ético-político e teórico-metodológica) e minha parcialidade, prestando algum tipo de 

solidariedade com o ―método e a prática política da localização‖ (Braidotti, 2006: 131). 

Ao construir uma narrativa de homogeneidade não-conflitiva e de não-localização 

político-epistêmica, a ciência moderna através de seus atores, camufla o terreno 

pantanoso das relações de poder em que se inserem. Nesse sentido, o feminismo crítico 

e anti-especista de Donna Haraway (ainda que muito limitado, como veremos no 

capítulo IV) coloca que: 

 

O programa forte em sociologia do conhecimento se une com 

as lindas e obscenas ferramentas da semiologia e da 

desconstrução para insistir na natureza retórica da verdade, 

incluída a verdade científica. A História é um conto com o qual 

os mentirosos da cultura ocidental enganam os demais; a 

ciência, um texto discutível e um campo de poder; a forma é 

conteúdo. Ponto final. A forma na ciência é a retórica social 

                                                           

7 
 O ‗x‘ no lugar dos pronomes de gênero é colocado pelas críticas queer-feministas como uma 

tentativa de criar uma linguagem inclusiva, que não assuma que todas as pessoas a serem representadas 

linguisticamente sejam só cis-gêneros e heterossexuais. Visa quebrar a ―masculinidade abstrata‖ 

(Haraway, 1995) e o universalismo heterossexista (Wittig, 2006) que torna o masculino como a 

linguagem universal abstrata. Visa deixar latente que nem todxs se sentem confortáveis dentro dos limites 

binários do ‗o e ‗a‘.  
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criadora de artefatos que configuram o mundo, mundo em 

objetos efetivos. (1995: 317).
8
 

 

Ao desnaturalizar a narrativa mítica da ciência moderna, que se pretende 

inserida numa paisagem neutra e não-conflitiva, vemos a perversidade de suas 

estratégias, na medida em que, desnudada, se mostra nada mais do que um imenso 

―terreno militar de alta tecnologia, uma espécie de campo de batalha acadêmico 

automatizado‖ (Haraway, 1995: 319). Nessa tarefa, não pretendo se não ressaltar a 

possibilidade de ―um caminho para mostrar a parcialidade da ciência (coisa que, de 

todas as formas, foi bastante fácil de conseguir) e para separar o bom cordeiro científico 

das más cabras da parcialidade e do terror‖ e talvez, indo ainda mais longe, poderia 

afirmar que se trata ―mais de ética e de política do que de epistemologia‖ (Haraway, 

1995: 319-321). 

Iniciando uma empreitada similar, num contexto diferente, a saber, a partir do 

ponto crítico de um feminismo-queer, Joseli Maria da Silva questiona a reprodução 

disso que poderíamos chamar de opacidade epistêmica da ciência moderna no interior 

do discurso geográfico brasileiro. Recuperando as ―epistemologias feministas‖, Silva 

alerta-nos sobre a importância de enxergar a ciência a partir de um ponto de vista que a 

encare ―como um conhecimento posicionado e situacional, e, portanto, embebido em 

relações de poder‖ (2009: 57). Isso significa, em primeiro lugar, explicitar de onde fala 

essa ciência de pretensões neutras. Assim, ao se limitar a um certo formalismo 

geográfico, que encara o espaço apenas através de suas manifestações materiais e que vê 

a dimensão humana na geografia, somente através das lentes obreristas na polarização 

entre capitalistas e proletários, Silva (2009) viu aí estratagemas da Geografia, não 

somente para perpetuar uma geografia que foca exclusivamente a dimensão das classes 

sociais, mas complicações que dificultam, ou mesmo impossibilitam, uma geografia que 

dê abertura para vozes menores (Deleuze & Guattari, 2009), como sujeitos não-brancos, 

corpos assinalados como mulheres, corpos não-heterossexuais, pessoas trans, e formas 

de vida não-humanas.  

                                                           

8 
  Essa, e todas as demais traduções de textos, artigos ou livros de língua estrangeira citados na 

presente pesquisa são de minha autoria. 



26 
 

É necessário então, num primeiro momento, afirmar a localização política da 

ciência moderna, colocando a sua pretensão de neutralidade como uma narrativa mítica 

que visa naturalizar o social. De modo que, contra a sua vontade, temos que denunciar 

esse discurso que assegura que ―esse Sujeito oculto alega não ter ‗nenhuma 

determinação geopolítica‘‖ (Spivak, 2010: 21). O deslocamento, ou ―descentramento‖ 

(Derrida, 2011B: 410) - entendido como um movimento desconstrutor de inversão – 

implica, num segundo momento, em declarar uma localização epistêmica mais ampla, 

de todas aquelas que produzem discurso. Implica em afirmar ―posições do sujeito – 

raça, gênero, geração, local institucional, de localidade geopolítica, orientação sexual‖ 

(Bhabha, 2007: 19). E como Afirma Grosfoguel (2010: 458-9):  

 

Algumas intelectuais feministas chicanas e negras (Moraga e 

Anzaldúa, 1983; Collins, 1990) e também alguns estudiosos do 

Terceiro Mundo, tanto dentro como fora dos Estados Unidos 

(Dussel, 1977; Mignolo, 2000), vieram recordar-nos que 

falamos sempre a partir de um determinado lugar situado nas 

estruturas de poder. Ninguém escapa às hierarquias de classe, 

sexuais, de género, espirituais, linguísticas, geográficas e raciais 

do ―sistema-mundo patriarcal/capitalista/colonial/moderno.  

 

Grosfoguel (Ibidem) ainda continua, colocando que:  

 

Esta questão não tem a ver apenas com valores sociais na 

produção de conhecimento nem com o facto de o nosso 

conhecimento ser sempre parcial. O essencial aqui é o locus da 

enunciação, ou seja, o lugar geopolítico e corpo-político do 

sujeito que fala. Na filosofia e nas ciências ocidentais, aquele 

que fala está sempre escondido, oculto, apagado da análise. A 

―egopolítica do conhecimento‖ da filosofia ocidental sempre 

privilegiou o mito de um ―Ego‖ não situado. O lugar epistémico 

étnico-racial/sexual/de género e o sujeito enunciador encontram-

se, sempre, desvinculados. Ao quebrar a ligação entre o sujeito 

da enunciação e o lugar epistémico étnico-racial/sexual/de 

género, a filosofia e as ciências ocidentais conseguem gerar um 

mito sobre um conhecimento universal Verdadeiro que encobre, 

isto é, que oculta não só aquele que fala como também o lugar 

epistémico geopolítico e corpo-político das estruturas de 

poder/conhecimento colonial, a partir do qual o sujeito se 

pronuncia. 
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Não somente nego essa ―fábula conceitual‖ que garante a existência de saberes 

deslocalizados aparte das relações de poder, que, de maneira imprudente afirma existir 

um ―puro sujeito do conhecimento, isento de vontade, alheio à dor e ao tempo‖ 

(Nietzsche, 2008: 109), como alego a potência de ―saberes situados‖ (Haraway, 1995: 

324), afirmando assim a própria situacionalidade do meu saber. Frente às pretensões 

universalistas, deslocadas, transcendentes e irresponsáveis, prefiro assumir um olhar 

local, situado, imanente, comprometido e contingente; um olhar, um saber menor, nos 

termos de Deleuze e Guattari (2007, 2003). Um olhar que segue relativamente próximo 

da perspectiva de Haraway, quando esta declara que ―a objetividade feminista trata de 

localização limitada do conhecimento situado, não da transcendência‖, que ―argumenta 

a favor dos conhecimentos situados e encarnados e contra formas variadas de 

declarações de conhecimentos irresponsáveis e insituáveis‖ (1995: 327-8). 

Uma primeira localização que faço, é minha perspectiva em relação à chamada 

questão animal. Se por um lado deixei claro anteriormente, uma certa dívida com 

Singer, sobretudo no que diz respeito à importância conceitual, mais que teórica ou 

ético-política, de sua obra. Por outro lado, faço questão de colocar um distanciamento 

político-filosófico em relação à perspectiva consequencialista/utilitarista e também 

deontológica
9
, na luta contra o especismo. É preciso rechaçar o ―racionalismo moral‖ 

(Braidotti, 2006: 108) dominante nas perspectivas deontológicas e utilitaristas na luta 

anti-especista, não só em função de suas ineficácias, mas principalmente pela 

reprodução de uma perspectiva cis-masculinista, que submete os afetos, sentimentos e 

emoções sob o domínimo da razão logocêntrica. É preciso, e nisso temos a ajuda dos 

feminismos anti-especistas, ―incluir de maneira mais efetiva as emoções‖ como uma 

―base mais viável para a ética animal‖ (Ibidem).  

É necessário que neguemos tais perspectivais, justamente na medida em que elas 

ainda se inserem acriticamente dentro dos traços marcantes do Humanismo e da 

Modernidade, correndo assim o sério risco de reproduzir ―a máquina filosófica e 

jurídica graças à qual se exerce (tiranicamente, isto é, por abuso de poder) a exploração 

da matéria-prima animal para a alimentação, para o trabalho, para a experimentação 

                                                           

9 
 Cujos maiores expoentes são os veganos Tom Regan e Gary Francione. Para uma discussão 

mais profunda da perspectiva deontológica na luta anti-especista ver Regan (2006) e Francione (2000).   
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etc.‖ (Derrida, 2004: 84). Em função desses perigos, não tenho outra opção senão situar 

minha perspectiva, afirmando que sou uma ―anti-humanista de coração‖ (Braidotti, 

2006: 107). Tais perspectivas, sobretudo a deontológica, não oferecem bases potentes 

para uma ética animal, justamente porque não formam uma ética, mas uma moral, uma 

―moral sacerdotal‖, canalizada naqueles que ―monopolizaram inteiramente a virtude‖; 

―dizem eles ‗nós somente somos os homines bonae voluntate [homens de boa vontade]‘ 

Eles rondam entre nós como censuras vivas [...]‖ (Nietzsche, 2008B: 112). Além de 

perigosas em termos éticos, essas perspectivas não garantem nenhuma base eficaz para 

o combate ao especismo e para a construção de uma realidade material não exploratória 

para os animais não-humanos, de modo que ―a mutação das relações entre os homens 

[sic] e os animais não assumirá necessariamente ou exclusivamente a forma de um 

documento, de uma declaração de direitos ou de um tribunal sob ordens de um 

legislador. Não acredito no milagre de uma legislação‖ (Derrida, 2004: 84 – grifo 

meu).  

Prefiro não falar em ―direitos‖, nem mesmo na ―igual consideração de 

interesses‖ (Singer, 2010: 15), de modo que a questão passa a ser ―não o que são os 

direitos animais, como se eles preexistissem prontos para serem revelados, mas como 

pode um humano entrar em relações de direito com um animal‖ (Haraway, 2003: 53). 

Não acredito que ―aplicar regras e protocolos morais‖ seja o suficiente para construir 

uma realidade substancialmente melhor para os animais não-humanos que atualmente 

presenciam os horrores do especismo contemporâneo, ao contrário, me parece que uma 

possível saída interessante para uma ética animal é apostar num ―devir-ético‖ (Braidotti, 

2006: 84).  

Se o utilitarismo de Singer se apresenta como uma alternativa menos 

complicada, em termos teóricos, do que a perspectiva deontológica, essa, não deixa de 

apresentar problemas. E, além do que destaquei anteriormente, o principal problema de 

sua perspectiva é a forte reterritorialização (Deleuze e Guatarri, 2009) de um eixo moral 

normativo, tornando assim, a senciência uma nova presença ou centro (Derrida, 2011B: 

407), um sencientrismo. De modo que, se para mim o problema da exploração é 

absolutamente crítico, isso não deve significar uma necessidade ontológica de se 

estabelecer o critério da dor e do prazer, como suficiente para construir um ―devir-

ético‖, para pensar uma comunidade moral. E se através do ―devir-animal‖ pretendo 

abrir um ―deslocamento do antropocentrismo‖ (Braidotti, 2006: 99) não é para 
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reterritorializar nenhum novo centro. Mesmo as formas não-sencientes deverão ser 

consideradas em termos éticos, se de fato, pretendemos construir uma alternativa anti-

instrumentalista abrangente. E se acredito, de forma crítica, na potência de um pós-

antropocentrismo - ou deveríamos dizer anti-antropocentrismo? - ou num igualitarismo 

bio-centrado (Ibidem), é, de fato, fugindo sempre da reterritorialização (Deleuze e 

Guatarri, 2009). No contexto dessa pesquisa, sem dúvidas os animais não-humanos são 

os nossos maiores aliados, nosso ―anomal‖, isto é, aquele elemento menor que é 

―condição da aliança necessária ao devir‖ (Deleuze e Guatarri, 2007: 319), entretanto, 

numa perspectiva mais ampla, não posso deixar de reafirmar que ―o mundo não é 

matéria prima para a humanização‖ (Haraway, 1997: 342). Assim como concordamos 

que uma árvore não existe para ser triturada e ter seus fluidos transformados em papel 

para ser manchado de tinta (Jensen, 2004: 54). Se a perspectiva da senciência (Singer, 

2010) nos ajuda a construir um ―devir-ético‖ (Braidotti, 2006) para com os animais não-

humanos, ela não deve criar aí um novo centro, mas avançar para uma consideração 

ética também para com a chamada natureza em geral.  

Localizo também que a construção da minha ética para com os animais não-

humanos se funda na adoção do veganismo
10

, não como identidade, mas como 

substâncias para a construção de devires-minoritários (Deleuze e Guattari, 2007), como 

estratégia para evitar o microfascismo que faz a ―amarga tirania de nossas vidas 

cotidianas‖ (Foucault, 2010B: 106), ou mesmo como uma empreitada de desconstrução 

material do especismo no meu cotidiano, num momento de sua ―inversão‖ (Derrida, 

2001: 47). Como veremos mais a frente, pouquíssimas investigadoras das geografias 

animais explicitam seu lugar de fala em relação a sua posição política cotidiana relativa 

ao consumo de produtos de origem animal. Poderíamos destacar a singela nota de 

rodapé de Wilbert e Philo, que tentando sair da armadilha de um veganismo 

universalista e simplista que advogaria um potencialmente etnocêntrico e descuidado 

―humanos não deveriam matar animais‖ (2000: 30), acabam caindo num relativismo 

                                                           

10 
 ―Veganismo significa viver exclusivamente dos produtos do reino vegetal, excluindo carnes, 

peixes, aves, leite animal e todos os tipos de laticínios (queijo, manteiga, iogurte etc.), ovos, mel e todo 

tipo de alimento de origem animal. [...] Também exclui o uso de produtos animais como pele, lã, couro, 

seda, itens notavelmente de vestuário. Veganos comumente também esforçam-se em evitar vários tipos de 

secreções e óleos animais não muito óbvias, utilizados em vários tipos de cosméticos, artigos de higiene 

pessoal, artigos domésticos e outras commodities do dia-a-dia. Veganos talvez possam ser descritos como 

aqueles que deram o próximo passo ético lógico para além do vegetarianismo básico.‖ (Stepaniak; 2000: 

20). 
 



30 
 

perigoso. Nesse sentido, me parece um marco ético-político importante a afirmação de 

que a presente pesquisa parte de um lugar de fala vegano, priorizando em primeiro lugar 

a preocupação ética para com as formas de vidas não-humanas. 

A ética animal pautada nas contribuições mínimas de Singer (2010), nas críticas 

anti-humanistas de Deleuze e Guattari (2007), mas sobretudo nas críticas animalistas e 

anti-deontológicas da desconstrução (Derrida, 2004, 2002) e dos feminismos anti-

humanistas (Braidotti, 2006; Haraway, 1997, 2003) são fundamentais para a construção 

da ética animal que, limitadamente, apresento como base ético-política para o 

andamento da presente pesquisa. Entretanto, como mais um ato de ―inversão‖ (Derrida, 

2001) e de aproximação com substâncias ―minoritárias‖ (Deleuze e Guattari, 2007), 

devo afirmar que meu veganismo vem prioritariamente de baixo. Não da reflexão de 

intelectuais e acadêmicos, mas por parte de esforços materiais e subjetivos de militantes 

e ativistas. Estou assim mais próxima daquela ética animal vegana da Animal Liberation 

Front [Frente de Libertação Animal] e Earth Liberation Front [Frente de Libertação da 

Terra], com seu ímpeto revolucionário e seu método anarquista da ação direta, tão bem 

exposta pelo prisioneiro político vegano Rod Conorado (2007).
11 

E por fim, gostaria de localizar algumas consequências políticas da perspectiva 

genealógico-desconstrutora. A afirmação de Derrida de que a ―inversão‖ é um elemento 

fundamental para se encaminhar a desconstrução (2001: 47-8), o fato de na estrutura da 

metafísica ocidental, os binarismos se colocarem de forma assimétrica, onde sempre há 

um termo se sobrepondo hierarquicamente ao outro (Derrida, 2001: 48) e o fato de 

Deleuze e Guattari priorizarem o minoritário como substâncias para a construção de 

devires (2007: 369) levam-me a três importantes ―descentramentos‖ (Derrida, 2011B: 

410) em termos de metodologia e em termos ético-políticos, que desenvolvo a seguir 

Se dentro da metafísica ocidental, especificamente no que diz respeito à 

narrativa científica, se territorializou a prática pretensamente ―des-encarnada‖ de se 

falar na primeira pessoa do plural, pretendo, a fim de dar passos iniciais para estabelecer 

―conhecimentos situados‖ (Haraway, 1997: 324), falar na primeira pessoa do singular. 

Que o fato de evitar a armadilha das deslocalizações epistêmico-políticas da metafísica 

                                                           

11 
 Para uma abordagem mais profunda do Veganismo dos movimentos da ALF e ELF, ver 

Cordinadoria de Liberación Animal (2007).  
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ocidental possa reterritorializar uma pretensa ego-política individualista, ao falar na 

primeira pessoa do singular, não nos cause medo e nem imobilismo, ao contrário, que 

somente se some aos ―riscos‖ (Derrida, 2001: 76) que temos de enfrentar e às 

reterritorializações que temos de evitar nas tarefas críticas da desconstrução e da 

genealogia.  

O estabelecimento da ciência como um ―centro‖, como uma ―presença‖ 

(Derrida, 2011B: 407) implica numa dominação do conceito sobre a metáfora, da 

linguagem científica e filosófica sobre a literatura
12

. Nesse sentido, como um segundo 

movimento, decido adotar a potência de um lirismo desenfreado como saída para a 

ratoeira que a metafísica ocidental nos coloca. 

 E por último, lembremos que as figuras do feminino estão sempre assujeitadas
13

 

às marcações do masculino na metafísica ocidental. A heterossexualidade, que não é 

apenas um conjunto de práticas sexuais, mas um ―regime político‖ (Wittig, 2006: 15) ao 

se estabelecer como universal, não somente centraliza o hétero, mas também o cis-

masculino como eixos norteadores do pensamento, inclusive em termos gramaticais. 

Essa ―masculinidade abstrata‖ (Haraway, 1995: 319) que está pulverizada na linguagem 

científica, filosófica e mesmo no senso comum é responsável por uma estrutura 

linguística heterossexista e cis-masculinista, que estabelece o homem cis-gênero e 

heterossexual como o universal não-declarado. Nunca fiz parte do centro privilegiado 

da heterossexualidade como regime político, e assim como a trans-feminista Beatriz 

Preciado (2013: 258), não me escondo por trás do nome que me foi dado e da pesada 

suposição de que sou ou deveria ser homem. E lembremos que feminino não é 

exclusividade de mulheres cis-gênero (lembremos das travestis, mulheres trans, das 

lésbicas femmes, e das bichas, gays e toda uma infinidade de formas minoritárias de 

usos do feminino), como nos lembra Jack Halberstam (1998). Assim, como uma bicha 

ou como um viado-molecular
14

 faço questão de adotar o feminismo como uma 

                                                           

12 
 Sobre esse domínio na Geografia, por exemplo, é emblemático o luto logocêntrico de Milton 

Santos, que lamenta uma teoria geográfica incapaz de se constituir como um sistema [científico] em 

função da ascensão ―do enfoque da pós-modernidade‖ e sua tendência ―metafórica‖ (Santos, 2009: 20).  

 
13 

 Tomo sujeição no sentido em que Foucault emprega, ao falar das formas específicas em que as 

relações de poder autoritárias se manifestam. Uma delas, a sujeição ou assujeitamento, diz respeito a 

forma pela qual, dispositivos de produção de identidade se lançam sobre os corpos; mecanismos que 

―ligam o indivíduo a si mesmo e o submete‖ (Foucault, 2013A: 278) produzindo sujeitos, assujeitando.  
14 

 Viado, não só marcação heterossexista para se referir a homossexuais com performances de 

gênero (Butler, 2010) mais afeminadas, como denominação des-viada do veado, singelo e delicado 
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estratégia metodológica, mas também ético-política de inversão desconstrutora, 

adotando também o feminino como marca universal, não para criar um novo centro, 

mas para causar um estranhamento performativo nos limites das investigações 

filosófico-científicas. Além do mais, como a maioria das geógrafas animais são corpos 

biopolíticamente assinalados como mulheres
15

 (coincidência?), isso não será um grande 

problema.  

Eis então algumas das minhas localizações. Não se trata aqui de uma construção 

―confessional‖ que busca revelar algum tipo de pretensões verdadeiras de um sujeito 

que se descobre, mas da construção de uma ―escrita de si‖, de uma ―estética da 

existência‖ (Foucault, 2006: 144), que visa desconstruir uma ciência que, apesar de sua 

pretensão ―des-encarna[da]‖ reproduz uma ―masculinidade abstrata‖ (Haraway, 1997: 

324), reproduz ―hierarquias de classe, sexuais, de gênero, espirituais, linguísticas, 

geográficas e raciais‖ (Grosfoguel, 2010: 459). Adotei essa política de encarnação dos 

saberes, de exposição de minha ―corpo-política dos saberes‖ (Ibidem), também porque a 

desconstrução não é neutra. ―Ela intervém.‖ (Derrida, 2001: 107).  

II – Emergências: Ou Como a Geografia Humana Contemporânea Incorporou a 

Questão Animal  
 

 

[...] ela [a história genealógica] pretende fazer aparecer todas as 

descontinuidades que nos atravessam. 

Michel Foucault (2012A: 83). 

                                                                                                                                                                          

animal vegetariano. Viado, que também pode ser uma tradução de Queer, termo originalmente agressivo 

usado para marcar de maneira heteronormativa corpos que fogem da matriz de inteligibilidade 

heterossexista (Butler, 2010), e que foi posteriormente apropriado por setores homossexuais minoriátios 

de forma positiva e empoderadora. Usei ―molecular‖ para marcar que minha homossexualidade não tem 

pretensões de se construir numa identidade ―molar‖, dura e cristalizada, mas como um elemento de 

construção de um devir (Deleuze e Guattari, 2007).  
15 

 Trata-se de uma reflexão dos trans-feminismos e dos feminismos-queer contemporâneos. Para 

estas, a tríade sexo/gênero/sexualidade se constitui numa série de mecanismos que visam construir um 

assujeitamento (Foucault, 2013A) heterossexual e cis-gênero, de modo que ao falarmos em ―mulher‖ e 

―homens‖, naturalizamos esse processo. Na tentativa de sair dessa gramática, tais feministas afirmam que 

mulheres ou homens não são produções naturais, pré-discursivas, mas parte dessas tecnologias de gênero 

biopolítica. Trata-se de uma ―‘programação de gênero‘, uma ―tecnologia psicopolítica de modelagem da 

subjetividade que permite produzir sujeitos que se entendem e atuem como corpos individuais [...] com 

uma identidade de gênero e identidade fixas. A programação de gênero dominante parte da seguinte 

premissa: um indivíduo = um corpo = um sexo = uma sexualidade‖ (Preciado, 2013: 90). De modo que, 

não há ―uma verdade anatômica independente dos exercícios culturais de repetição coercitiva que nos 

conduzem a ser homens ou mulheres‖ (2013: 261). 
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Como havia colocado anteriormente, o contexto, ou melhor, a ―atmosfera 

ambiente‖ (Deleuze e Guattari, 2009: 125) em que emerge as ―novas geografias 

animais‖ (Urbanik, 2012: 36), ainda que bem ampla, está relacionada com o 

desenvolvimento e os agravamentos da atitude moderna
16

 e do Capitalismo europeu, 

sobretudo no que diz respeito aos seus brutais impactos nos ecossistemas e na vida 

selvagem de forma geral. Esses impactos passam a ser alvo de fortes críticas do ponto 

de vista interno da Modernidade e do próprio Capitalismo no século XX, tanto por parte 

de intelectuais, filósofos e toda uma intelligentsia crítica acadêmica, quanto por parte de 

movimentos sociais. 

Uma das críticas iniciais mais contundentes a esses agravamentos vem da Escola 

de Frankfurt, relacionando a destruição do mundo natural e social ao desenvolvimento 

da razão, do esclarecimento, próprio da atitude moderna capitalista ocidental. A 

construção do mundo moderno é denunciada a partir de uma gênese contraditória que 

demanda a destruição do mundo natural e a alienação [sic] na vida social, já que 

―destruídas as distinções, o mundo é submetido ao domínio dos homens. Nisso estão de 

acordo a história judia da criação e a religião olímpica: ‗... e dominarão os peixes do 

mar e as aves do céu e o gado e a terra inteira e todos os répteis que se arrastam pela 

terra‘‖ (Adorno e Horkheimer, 2006: 21). A constituição dessa realidade é tão 

desoladora, que já nos anos 1940 era possível perceber os tremores de uma histeria eco-

apocalíptica que hoje já recobre grande parte das sociedades capitalistas industriais 

ocidentais, já que ―os homens aguardam que esse mundo sem saída seja incendiado por 

uma totalidade que eles próprios constituem e sobre a qual nada podem‖ (2006: 36). 

Assim,  

 

Se é verdade que a humanidade na fuga da necessidade, no progresso 

e na civilização, não consegue se deter sem abandonar o próprio 

conhecimento, pelo menos ela não mais toma por garantias da 

                                                           

16 
 Não entrarei na grande e por vezes pouco produtiva polêmica sobre o que é a Modernidade. 

Faço aqui, a mesma pergunta de Foucault: ―não podemos encarar a modernidade mais como uma atitude 

do que como um período histórico[?]. Por atitude quero dizer um modo de relação que concerne à 

atualidade; uma escolha voluntária que é feita por alguns; enfim, uma maneira de pensar e sentir, uma 

maneira também de se conduzir que, tudo ao mesmo tempo, marca uma pertinência e se apresenta como 

uma tarefa [...] creio que seria melhor procurar entender como atitude de modernidade‖. (Foucault, 

2008C: 342). 
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liberdade vindoura os baluartes que levanta contra a necessidade, a 

saber, as instituições, as práticas de dominação que sempre 

constituíram o revide sobre a sociedade de submissão da natureza. 

Todo progresso da civilização tem renovado, ao mesmo tempo, a 

dominação e a perspectiva do seu abrandamento. (Adorno e 

Horkheimer, 2006: 21). 

 

Nos anos 1970, com as consequências ecológicas do capitalismo ocidental mais 

nítidas, emergem uma série de críticas a esse modelo, e a de perspectiva eco-

malthusiana se destaca. É o caso de Jean Dorst, no seu famoso Antes que a Natureza 

Morra de 1971. Dorst denunciava que a humanidade havia transformado ―mais 

profundamente a face da terra, por vezes para o seu real benefício, mas também, 

frequentemente, desfigurando-a da maneira mais vergonhosa, acumulando ruínas e 

catástrofes‖ (1973: 01). Mesmo sabendo que os impactos humanos nos ecossistemas são 

bastante antigos, não devemos nos esquecer que ―o homem [sic] moderno está 

dilapidando, sem se preocupar com o futuro, os recursos não renováveis, os 

combustíveis naturais, minerais, correndo assim o risco de provocar a ruína da 

civilização atual‖ (Ibidem: 02). Ainda que por meio de um antropocentrismo gritante, 

Dorst mostra uma preocupação com os rumos, e os impactos nos ecossistemas 

provocados pela dita ―civilização atual‖. Apesar de problematizar o destino atual da 

civilização industrial, para Dorst, os problemas já podem ser vistos na idade Média 

europeia. Uma verdadeira ―psicose‖ que associava a floresta à barbárie, associada a 

necessidades político-econômicas fez com que quase 90% da Europa fosse destruída 

entre os anos de 900 e 1900 (1973: 33).  Esse ―desflorestamento sistemático‖ teve 

enormes impactos na vida selvagem animal, e associado à caça, foi responsável por um 

enorme biocídio em toda a Europa (1973: 34).  O auroque Bos primigenius, o bisonte 

Bison bonasus, o bode selvagem Capra ibex, o carneiro montês Ovis musimon, o leão 

Panthera Leo, o urso Ursus arctos, o lobo Canis Lupus e mais uma infinidade de 

formas de vida não-humanas foram brutalmente extintas do solo europeu até o século 

XVIII e XIX (Dorst, 1973: 34-6). 

Essa ―psicose‖ citada por  Dorst (1973: 33) é correlata à ―cultura da morte‖ 

mencionada por  Kirkpatrick Sale (1992: 30), que em fins do século XV havia invadido 

a Europa, servindo para o autor, através de sua perspectiva biorregionalista, como um 

dos fatores que explicam a destruição ambiental da Europa, e o posterior saque e 

ecocídio que assolou as Américas. Para Sale, a explicação da catástrofe atual está 
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também na Idade Média europeia, só que no ponto de fusão da Europa com as grandes 

navegações colonialistas do século XV, momento em que as motivações de Colombo se 

casam com os interesses da Europa, e onde sua biografia se cruza com a história do 

sentimento de natureza da Europa. Uma natureza que era ―temida‖, montanhas que eram 

indiscutivelmente tidas como ―repugnantes‖, florestas que eram ―loca[is] de muitos 

terrores‖ e selvagens que eram imaginados como ―destituídos de razão [...] escravos de 

desejos naturais‖ (Sale, 1992: 76-7) formam a cosmologia de uma Europa que não irá 

lamentar a morte desses seres tão enfadonhos e desses lugares tão inóspitos. E quando o 

domínio da natureza não mais podia se justificar pelo domínio da teleologia cristã, era 

―sancionado pelos princípios do humanismo e da ciência‖ (Sale, 1992: 81). Essa 

cosmologia que ao temer a natureza, deve sustentar uma política de sua dominação 

instrumental, já havia levado a Europa ao ―esgotamento além da sua capacidade de 

sustentação‖ (Ibidem. – grifos de Sale) ainda no século XV. 

 

O legado transmitido à Europa do século XV, portanto, era simples: 

era certo e ‗natural‘ que as sociedades humanas derrubassem árvores, 

cortassem moitas, ‗recuperassem‘ brejos e pântanos, cultivassem o 

solo, plantassem culturas, apascentassem rebanhos, domassem 

animais, matassem predadores e ‗parasitas‘, escavassem canais e 

valas, e, de modo geral, usassem a abundância da natureza com que o 

benevolente Senhor as contemplara. Cada vez mais a partir do século 

XII e, especialmente do século XIV, elas fizeram isso, e com 

violência. Porque era na verdade uma luta, uma batalha travada em 

termos hostis e cruentos, uma campanha interminável através da qual, 

como diria mais tarde Marx, com ares de aprovação ‗o homem se 

opõe à natureza... a fim de apropriar-se de seus produtos‘. (Sale, 1992: 

82). 

 

Toda uma brutal e enorme ―alteração na geografia e nos sistemas naturais‖, 

crises na produção agrícola em função do esgotamento e compactação dos solos, as 

florestas ―irresponsavelmente saqueadas para servir a essa civilização‖, e também os 

animais que supostamente ―estavam destinados a fornecer alimento e bebida, roupas e 

transporte, trabalho, esporte e diversão‖, a caça predatória e a ―carne‖ (Sale, 1992: 82-6) 

compuseram esse quadro violento da devastação paisagística e ecológica de bilhões de 

vidas em um continente inteiro. 
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Já nos anos 1960 alguns setores da sociedade civil começaram a se organizar 

politicamente para se opor ao avanço catastrófico em termos ecológicos, da sociedade 

capitalista industrial ocidental, se articulando principalmente ao redor do movimento 

anti-nuclear. É então que surgem algumas das primeiras organizações ambientais 

contemporâneas, notadamente o Green Peace e a PETA (People for the Ethical 

Treatment for the Animals [Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais]).
17

 Mas 

mesmo com o avanço desses grupos, surgem descontentamentos políticos em relação ao 

andamento e ao método promovidos por esses grupos, e em fins dos anos 1970, 

transbordando as margens desses grupos, surgem coletivos que apostam numa 

perspectiva mais radical e combativa em defesa da Terra e dos animais não-humanos. 

Assim, grupos como Earth First! e Earth Liberation Front surgem levando em conta os 

princípios de ―Causar os maiores danos econômicos possíveis aqueles que enriquecem 

às custas da destruição e exploração do entorno natural. Trazer à tona e conscientizar as 

pessoas sobre as atrocidades cometidas contra a Terra e contra as espécies que nela 

vivem. Tomar todas as precauções necessárias para não ferir nenhum animal (quer seja 

humano ou não-humano)‖ (Moland, 2007: 37). E na mesma época ―o movimento de 

libertação animal nos EUA começava a implementar táticas originarias da Inglaterra. 

Entravam em laboratórios de experimentação animal, resgatavam animais que serviam 

como cobaias e destruíam os equipamentos.‖ (Conorado, 2007: 08). Surgia então o 

movimento ecológico radical e o movimento de libertação animal contemporâneo.  

Toda essa crise eco-política ocidental, somado as reverberações dos movimentos 

pela libertação animal e à crítica intelectual à exploração da Terra e dos animais, aos 

poucos e timidamente foi ecoando dentro do ambiente acadêmico da Geografia Humana 

contemporânea. Inicialmente, em meados dos anos 1970, através da chamada Geografia 

Humanística e das Geografias Culturais, que em função de uma forte influência da 

Escola de Berkeley (Claval, 1999: 64), com a sua ―ecologia cultural‖ (Wilbert, 2009: 

123) saueriana, retomam os debates sobre a influência da ação humana sobre o meio-

ambiente. 

                                                           

17 
 Obviamente que já havia, desde algum tempo esforços nessa direção. O movimento anti-caça e 

pró direitos dos animais na Inglaterra ainda no século XIX, ou os movimentos em torno da criação de 

parques ecológicos nos EUA também ilustram esse caso. Entretanto, destaco esses movimentos em 

função de se darem numa escala mais ampla, e por serem diretamente ligados a emergência de grupos 

ecológicos e veganos radicais contemporâneos.  
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Uma das primeiras ―ressonâncias‖ (Deleuze e Guattari, 2009: 41) dos impactos 

ecológicos do capitalismo na Geografia Humana contemporânea se deu na obra de Yi-

Fu Tuan. No seu Topofilia de 1974, Tuan se questionava sobre ―quais são nossas visões 

de meio-ambiente físico, natural e humanizado?‖, quais são, portanto os nossos ―ideais 

ambientais‖ (2012: 15). Se as preocupações de Tuan se dão nesse contexto de eco-crise 

que coloquei anteriormente, fica claro que sua perspectiva ambiental é antropocêntrica, 

na medida em que ―a poluição ambiental e a ecologia‖ se situam ―fora do âmbito desse 

livro‖, não por um descaso com o ambiente, mas porque o foco de Tuan é a 

compreensão de ―nós mesmos‖ (Ibidem).  

Em 1979, no seu Paisagens do Medo, Tuan desenvolve sua pesquisa a respeito 

das percepções ambientais no que diz respeito aos grandes contrastes, de sociedades que 

vivem em uma certa ―harmonia‖ com o seu entorno ecológico e aquelas mais próximas 

aos modelos urbanos e industriais. O igualitarismo social e de gênero, a floresta 

entendida e sentida como ―protetora e doadora de vida‖, a harmonia com as formas de 

vida não-humanas e seu respeito para com a floresta e seu entorno, gerou em Tuan uma 

certa admiração pelos coletores-caçadores Mbutis (Tuan, 2005, 61-2). Uma espécie de 

consciência biocêntrica, materializada numa coexistência igualitária e respeitosa entre 

os coletores e os seus vizinhos não-humanos, é celebrado por Tuan, que em contraste 

com o modo de vida civilizado, se refere a essas sociedades como Sociedades Sem 

Medo (2005: 57).  

Outra reverberação dos impactos ecológicos do capitalismo industrial ocidental 

na geografia humana se deu pelo viés marxista, colocando a atual crise ecológica dentro 

dos limites de ação do modo-de-produção capitalista. Um certo holismo marxista era 

timidamente expressado em Geografia e Marxismo de Massimo Quaini de 1974, 

sobretudo quando este afirmava que elementos para a superação desse mal-estar 

ecológico já estavam contidos nas antigas escrituras: ―[...] em Marx e Engels, podemos 

encontrar todos os elementos para uma crítica radical de uma concepção das relações 

entre homem [sic] e natureza‖ (2002: 18 – grifo meu). E como uma boa ovelha 

marxista, o holismo de Quaini se dá a reboque de um olhar notadamente 

antropocêntrico; não é por menos que este se irrita com o fato de Ratzel colocar certos 

elementos da cultura humana dentro de ―leis ecológicas‖, fazendo assim uma ―pavorosa 

―redução do homem ao animal‖ (Quaini, 2002: 19). Uma visão marxista um pouco mais 

sofisticada é apresentada em Desenvolvimento Desigual de Neil Smith, publicado em 
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1984. Vale notar que aqui, a Natureza já está presente no subtítulo: uau! Para Smith, o 

capitalismo não é só responsável pela destruição física da natureza, mas pela mudança 

de seus significados, de modo que ―a transformação global da natureza realizada pelo 

capitalismo industrial domina tanto o consumo físico quanto o intelectual da natureza‖ 

(1988: 27). Ainda que não tenha repercussões internacionais - em função de 

contingências eurocêntricas da geografia humana – e que esteja em vias de ruptura com 

o marxismo, graças as dificuldades internas do marxismo em se pensar para além de um 

produtivismo industrialista-economicista, Os (Des)Caminhos do Meio-Ambiente de 

Carlos Walter Porto Gonçalves, publicado em 1989 oferece uma importante renovação 

nesse debate. Extrapolando os limites da geografia acadêmica, Gonçalves se dirigia aos 

―que militam no movimento ecológico‖ e sua maior preocupação era entender porque os 

movimentos ecológicos possuíam uma pauta tão ampla, que ia desde a preocupação 

com a ―extinção de espécies como baleias e mico-leão, a explosão demográfica, a 

corrida armamentista, a urbanização desenfreada [...]‖ (2010: 07). 

A crítica aos impactos ecológicos do capitalismo industrial ocidental no mundo 

natural que vinha se desenvolvendo fortemente na Geografia Humana a partir dos anos 

1980, não se deu sem impasses e problemas. E sem dúvidas, o maior deles foi o limite 

teórico estabelecido internamente pela categoria de natureza. Em um contexto mais 

amplo, no qual a Geografia Humana está inserida, mas para além dela, é importante 

constatar que a 

 

teoria social permanece [...] antropocêntrica. Animais não-humanos 

tendem a ser subsumidos dentro dos debates sobre natureza/cultura ou, 

mais geralmente, sobre ambiente. Essas discussões raramente 

envolvem a questão da senciência animal ou os significados da ação 

humana nas vidas e mundos não-humanos. (Emel e Wolch, 1995: 

632).  

 

A natureza era tomada como um já dado, como um elemento vazio e pré-

discursivo sobre o qual a ação humana se desenvolve, de modo que ela ―ainda 

permanece um conceito muito pouco definido [...] Ao ler a maioria dos textos 

geográficos, pode-se nunca tomar conhecimento que a natureza é povoada por criaturas 

sencientes; os animais foram simplesmente confinados na caixa preta‖ (Emel e Wolch, 

1998: XV-XVI). Kay Anderson também ressaltava o caráter pitoresco do especismo, 
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que assimila a complexidade viva e senciente das formas de vida não-humanas na 

―caixa preta‖ que é categoria de ―natureza‖ (1998: 30). É necessário então, afirmar que 

o interdito animal
18

 na Geografia Humana contemporânea se deu também pela 

subsunção da vida animal não-humana à categoria de natureza, como também percebeu 

Philo, ao notar que a geografia, de forma geral ―negligenciou os animais como objetos 

de estudos característicos, frequentemente subsumindo-os em discussões mais amplas 

sobre natureza e ambiente, raramente fazendo deles uma questão especial e merecedores 

de considerações especiais.‖ (1998: 53). Emel também percebeu esse processo e, ao 

contrário da maioria das novas geógrafas animais, que desertaram do conceito de 

natureza, preferiu reafirmar que ―para muitos de nós a natureza não está morta‖ (1998: 

112). Essa geografia – de matriz humanista e marxista - que se levanta numa crítica 

ecológica ainda parece estar presa àquela cosmovisão da revolução científica pós-

renascentista, que vê a ―natureza como uma realidade [meramente] material e externa‖ 

(Michel, 1998: 164). Para Emel, Wilbert e Wolch, a tarefa consiste em ―abrir a ‗caixa 

preta‘ da Natureza‖, de modo a conseguir espaço para a afirmação da ―subjetividade 

animal‖ (2002: 408). 

É justamente no contexto de uma entrada crítica ecológica na Geografia 

Humana, e combatendo o vazio ético nas abordagens de Natureza, operando um 

―descentramento‖ (2011B: 410) dessa categoria, que ―emerge‖ (Foucault, 2012A: 67) 

aquilo que chamo de virada animal na Geografia Humana contemporânea.  Entretanto, 

essas novas geografias não emergem sozinhas, mas numa ―atmosfera ambiente‖ 

(Deleuze e Guattari, 2009: 125), se constituindo a partir de sete grandes ―rastros‖ 

(Derrida, 2001: 59), isto é, de sete grandes condições de emergência (Foucault, 2012A): 

o movimento de libertação animal e a ética animal anglo-saxã de meados dos anos 

1970; a crítica anti-humanista francesa pós-68; o eco-feminismo e o feminismo vegano; 

os Estudos Feministas da Ciência; as críticas pós-coloniais ou descoloniais; a Teoria 

Ator-Rede e o hibridismo latouriano; e as Geografias Culturais Animais de fins dos 

anos 1950. 

1 - Em primeiro lugar, temos o movimento de Libertação Animal, significativo 

pela sua dimensão mais prática com a Frente de Libertação Animal (ALF), Sea 

                                                           

18 
 Penso interdito, isto é, como uma interdição discursiva, mais uma vez no rastro genealógico de 

Foucault (2012B: 9). 
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Shepherd (Pastores do Mar) dentre outros, e pela sua dimensão mais teórica 

representado pelos maiores eixos da Ética Animal contemporânea, a perspectiva 

Utilitarista (Singer, 2010) e a perspectiva Deontológica (Regan, 2006; Francione, 

2000). Para Wolch, um dos fatores que explica a emergência dessa renovação nas 

geografias animais é a ―ascensão de poderosos movimentos ambientais durante os anos 

1970 e 1980‖ e ―novas organizações trabalhando no interesse dos animais, como a 

PETA, ALF [...]‖ (2002: 725). Assim, descentramentos éticos na Geografia Humana 

contemporânea promovidos pelas novas geografias animais estão totalmente inseridos 

nos rastros do Movimento e das Éticas Animais. É o caso de Lynn, por exemplo, que, 

extrapolando os limites acadêmicos e disciplinares da Geografia, nos propõe uma 

―Geoética‖ pautada nos princípios do ―Geocentrismo‖, da ―Igual Consideração de 

Interesses‖, dos ―Casos Difíceis‖ e da ―Capacidade de Cuidado Moral‖ (1998: 291-4). 

Um ponto de vista claramente influenciado pela perspectiva da ética animal de Singer. 

Emel e Wolch, no prefácio do importante Animal Geographies, afirmam que, no 

contexto acadêmico das Geografias Animais, ―nós temos uma responsabilidade 

intelectual, como também um dever ético, em considerar intimamente a vida dos 

animais‖ (1998: XI).  Wilbert identificou, que nas novas geografias animais existe um 

chão comum que questiona ―as relações de poder desiguais entre animais e pessoas‖ 

(2009: 124). Lorimer e Srinivasan (2013: 340) também notam a importância da Ética 

Animal para as geografias animais, mesmo que em um tom crítico, chamando a atenção 

para a necessidade de se renovar o debate para além das perspectivas de Singer e Regan. 

2 - Como uma segunda condição de emergência temos as críticas daquilo que 

ficou vulgarmente conhecido como filosofia pós-estruturalista. Primeiramente, há que 

destacar o descontentamento generalizado de todas aquelas que foram enquadradas 

nesse rótulo, destacando que quase a totalidade negou o rótulo (Harrison, 2006). Prefiro 

falar em crítica anti-humanista
19

, tendo em vista a potência do vitalismo filosófico e a 

crítica viral aos embasamentos do Humanismo Moderno empregado por esses filósofos. 

No mesmo sentido, Braidotti fala de um ―Nomadismo Filosófico‖ (2006: 144), termo 

que, mesmo com algum receio, me parece simpático. O que mais se destaca aqui são os 

desenvolvimentos de pesquisas em geografia animal pautados a partir das reflexões de 

                                                           

19 
 Basta ver a crítica à subjetividade carnofalogocêntrica e a importância dos animais para Derrida 

(2004, 2002); a invenção e a contingência humana para Foucault (1981); ou a importância dos devires-

animais (2003, 2007) e a crítica as perniciosidades do humanismo e a ―vergonha em ser Homem‖ (2009) 

de Deleuze e Guattari. 
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Foucault sobre a governamentalidade e sobre a biopolítica e biopoder (Lorimer e 

Srinivasan, 2013: 334). Holloway et. AL. (2012) estudam as manipulações genéticas em 

bois de abatedouros industriais ingleses a partir da lógica biopolítica. Wilbert (Sem 

data: 102) se propõe a fazer uma análise do controle [sic] de aves de granjas industriais 

infectadas dentro de uma ótica foucaultiana, observando por fim, uma correlação entre o 

discurso da biossegurança com práticas biopolíticas de controle e gestão calculada sobre 

a vida desses animais não-humanos. Wilbert e Philo se utilizam da análise crítica de 

Foucault sobre a história natural e sobre as ciências humanas para criticarem a 

―localização conceitual animal em ‗estruturas das coisas‘ mais amplas‘‖ (2000: 06). 

Uma perspectiva deleuzeana também parece existir no que diz respeito a uma análise de 

geografia animal sobre conservação e biodeversidade (Lorimer e Srinivasan, 2013: 

336). Hinchlife, Whatmore e outras, utilizam as contribuições de Deleuze e Guattari 

para pensar a ―escritura‖ das ratazanas na Londres urbana contemporânea (2003: 647). 

Hinchlife (2007: 150-161) se utiliza amplamente das reflexões de Derrida para repensar 

e desconstruir o conceito de animal. Emel e Wolch (1998: 18) corroboram as críticas de 

Derrida para desconstruir os binarismos ocidentais que instrumentalizam, objetificam 

ou estereotipificam os animais não-humanos. Apesar desses e alguns poucos outros 

esforços, as potentes contribuições de Derrida sobre ética animal permanecem pouco 

aproveitadas dentro da renovação crítica das geografias animais.  

3 - As reflexões críticas do eco-feminismo, sobretudo com Val Plumwood e do 

feminismo vegano, onde se destaca Carol J. Adams (2012) aparecem como uma terceira 

condição de emergência da renovação das geografias animais. Assim, essa renovação já 

emerge aliadas às feministas que entendem a ―importância dos animais‖ nos processos 

de ―codificação‖ ligados à ―sexualidade e [ao] corpo‖ (Emel, Wilbert e Wolch, 2002: 

408). A produção de significados nas ―formas em que certas identidades humanas têm 

sido construídas em relação a certos animais‖ não pode ser analisada sem a categoria de 

―gênero‖, como nos lembra Wilbert (2009: 122). Numa linha parecida, Wolch percebe 

que ―geógrafos animais têm começado a entender o papel dos animais no 

desenvolvimento de [...] identidades‖, relacionadas também com dinâmicas de 

―gênero‖. Essa nova ―virada‖ se inspira num encontro múltiplo entre geografia humana 

e novos desenvolvimentos teóricos, onde se destaca também o ―feminismo‖ (Philo e 
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Wolch, 1998: 107).  Se utilizando da ―teoria do referencial ausente‖
20

 (Adams, 2012), 

Emel e Wolch nos lembram que ―as hierarquias alimentícias nas sociedades Ocidentais 

(que estão se tornando incrivelmente globalizadas) refletem relações de poder 

patriarcais e classistas, com as comidas animais (especialmente a carne vermelha) no 

topo da hierarquia‖ (1995: 634). Emel e Wolch, mais uma vez reconhecem a 

contribuição das ―ecofeministas‖, que perceberam as ―fontes de opressão similares tanto 

para as mulheres quanto para os animais‖ (1998: 15).  

4 - Os estudos feministas da ciência, principalmente a partir das reflexões de 

Donna Haraway (1995, 2003) aparecem como um quarto rastro sobre qual as 

renovações em geografia animal se constituem. Trata-se, basicamente de uma crítica aos 

desenvolvimentos da tecnociência, no que diz respeito aos seus impactos na natureza, 

nos animais não-humanos e nas mulheres (Haraway, 1995). Destacando as 

contribuições dos estudos feministas da ciência para as geografias animais, Hinchlife 

afirma que ―mobilizando monstros, ciborgues e coiotes [...] Haraway expande seu 

trabalho para explorar possíveis alternativas às atuais relações entre espécies. É uma 

tentativa para traçar caminhos para outras artes de viver.‖ (2007: 151). Para Emel e 

Wolch, o trabalho de Haraway é importante para as geografias animais pois mostra a 

―indeterminação que acompanha os esforços de construir a humanidade a partir do 

animal como o outro, e vice versa.‖, dialogando também a ―ciência primata‖ com as 

bordas da ―política‖ e do ―social‖ (1998: 19).  A ―ciência animal‖ que Haraway dialoga 

também tem contribuições para as novas geografias animais, já que esse diálogo 

consiste ―nas histórias cruzadas de duas espécies, como também [n]as múltiplas formas 

nas quais as pessoas e cães contemporâneos se tornam o que são em relação um ao 

outro‖ (Lorimer e Srinivasan, 2013: 336).  É importante também, lembrar a crítica de 

Haraway aos pressupostos especistas, sexistas e irresponsáveis da ciência moderna, 

como faz Anderson, ao lembrar que ela não passa de uma ―‘perspectiva parcial‘ pautada 

em várias estratégias de exclusão, separação espacial, estereotipificação de mulheres, 

                                                           

20 
 Trata-se de uma estratégia semiótico-política das tecnologias especistas, que mascaram as 

práticas especistas ao excluir os animais não-humanos de qualquer forma de representação ou 

simbolismo, criando assim, um vazio de significado onde os animais passam a não mais serem 

enxergados (principalmente em termos éticos), e assim, podem ser facilmente instrumentalizados. Nas 

palavras de Adams: ―Uma vez que existência da Carne é desligada da existência de um animal que foi 

morto para se tornar ‗carne‘, esta fica desancorada do seu referencial original (o animal), tornando-se, em 

vez disso, uma imagem que não está ligada a nada, imagem essa usada frequentemente para refletir o 

status feminino, assim como dos animais. Os animais são o referencial ausente no ato de comer carne.‖ 

(2012: 24) 
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pessoas racializadas, animais não-humanos e a ‗natureza‘ de uma forma geral‖ (1998: 

31). Emel, a partir de Haraway, questiona os binarismos da ciência moderna como parte 

de uma tradição e dinâmica mais ampla que visam subalternizar um dos termos da 

hierarquia, mostrando assim como o binarismo animal/humano cumpriu um papel na 

expansão urbana americana e na extinção em massa de lobos que ameaçavam tal 

dinâmica (1998: 92). 

5- Aqui aparecem as críticas e os estudos pós-coloniais e descoloniais. Para 

Philo e Wolch, as geografias animais também se cruzam com renovações importantes 

na teoria social contemporânea, sobretudo com a ―crítica pós-colonial‖ (1998: 197). 

Wolch também nota esse traço, afirmando que as novas geografias animais estão 

pautadas também na ―teoria pós-colonial e teoria crítica da raça‖ (2002: 725). Parece 

existir também, trabalhos de geografia animal pautadas em uma ―ecologia política pós-

colonial‖, na qual se procura explorar ―como o tratamento de animais sob formas 

contemporâneas do capitalismo e/ou neocolonialismo, demonstra o caráter socialmente 

injusto e ecologicamente perigoso dos modos de economia política neoliberal e de 

formas emergentes de livre-mercado ambientalista‖ (Lorimer e Srinivasan, 2013: 333).  

Cruzando o feminismo vegano com a crítica pós-colonial, Emel e Wolch afirma que o 

uso instrumentalista dos animais não-humanos se assemelha com o das populações 

negras submetidas ao regime colonial de escravidão nas Américas, sobretudo no que diz 

respeito ao ―controle e tortura‖ (1995: 634). Na mesma linha, elas afirmam a 

racialização da carne, onde os comedores de carne vermelha se auto-associam como 

―líderes do progresso‖ (Ibidem), se utilizando do consumo especista da carne como um 

elemento de distinção social elitista e racista. Elder, Wolch e Emel viram que o 

etnocentrismo branco e nacionalista norte-americano afirma que somente sua prática 

especista (consumo de carne de bois, porcos, frango e peixe) é válida, operando uma 

―racialização pós-colonial‖ (1998: 80) do consumo de outras carnes e com outros 

métodos de abate, de culturas latinas e orientais.  

6 – Aqui temos as reflexões em torno da Actor-Network Theory (ANT), muito 

famosa em função dos desenvolvimentos do sociólogo e filósofo francês Bruno Latour. 

Alguns setores das geografias animais buscam então ―um desenvolvimento e extensão 

da teoria ator-rede para os animais, reconhecendo a sua agência em práticas da vida 

cotidiana‖ (Lorimer e Srinivasan, 2013: 336).  Deste modo, ―geógrafos usando a teoria 

ator-rede argumentavam que analiticamente, não existia nenhuma distinção a priori a ser 
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feita entre humanos e não-humanos, que linhas entre pessoas, máquinas ou animais 

estão sujeitas a mudanças e negociações‖ (Emel, Wilbert e Wolch, 2002: 409). Nesse 

campo, as geografias animais de matriz britânica se destacam. Para Urbanik, as 

geografias pautadas na ANT visam questionar os binarismos vindos da ―Revolução 

científica e do Iluminismo e Modernismo‖, principalmente os ―natureza/cultura, 

sujeito/objeto e humano/animal‖, afirmando assim a categoria de ―hibridismo‖ como 

uma alternativa―(2012: 41). Sarah Whatmore nota a volta da geografia ao debate sobre a 

―Natureza‖ (2002: 02), tentando se desembaraçar do binarismo natureza-cultura, como 

um esforço próximo das perspectivas da ANT e como um passo necessário para a 

construção de geografias híbridas. Todo um campo de pesquisas inspiradas na ANT 

―implantam um forte sentido nas relações espaciais‖ (Philo e Wolch, 1998) que se 

inserem nas redes de interações animais-humanos. ―Existem espaços não-humanos? 

―Existem espaços destinados a serem não-humanos? Se sim, como eles são e quais são 

suas consequências para a política‖ essas ―questões de fronteira‖ (Hinchlife ET AL., 

2002: 643). Essas são algumas das reflexões que as geografias híbridas têm se feito. 

Entretanto, é necessário salientar que importantes críticas à essa perspectiva já vêm 

sendo feitas, destacando-se principalmente as limitações estabelecidas na atribuição de 

agência à todas as ―coisas‖, apagando assim importantes diferenças entre formas de 

vida, sobretudo entre as ―sencientes e não-sencientes‖ (Lorimer e Srinivasan, 2013: 

336).   

7 – Por fim, temos as geografias culturais animais. Passando por nomes como 

Newbigin, Cansdale e Bennet, essas geografias operaram uma ruptura com as 

geografias animais anteriores, que no início do século tratavam de estudar a distribuição 

dos animais num contexto ecológico e biológico (Philo, 1988; Philo e Wilbert, 2000; 

Wolch, 2002; Wilbert, 2009; Philo e Wolch, 1998). Essa geografia surge, examinando 

―desde os tempos mais remotos, os humanos em seu papel de ‗dominadores 

ecológicos‘‖ e os impactos dessa dominação no mundo natural e nas vidas não-humanas 

(Philo, 1998: 56). Mas sem sombras de dúvidas, seu principal nome foi Carl O. Sauer. 

No seu pioneiro Seeds, Spades, Hearths and Herds (Sementes, Espadas, Fornos e 

Rebanhos) de 1952, Sauer afirmava que sua obra partia ―de um interesse há muito 

desenvolvido no remoto curso da atividade humana, na qual, aqui e lá, pessoas 

anônimas passaram a manter e criar plantas e animais por vários motivos‖ (1972: VII). 

Sauer e sua abordagem caminhavam num sentido de enxergar o papel da domesticação 
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animal na transformação de ―paisagens naturais‖ em ―paisagens culturais‖ (Philo, 

1998). De modo que, para Philo e Wolch essas novas geografias animais se inserem 

numa ―parcial renovação das antigas tradições sauerianas‖, a tal ponto que elas chamam 

essa renovação de ―novas geografias culturais animais‖ (1998: 107). Ainda mais 

significativo para a emergência das novas geografias animais é o Dominance and 

Affection [Domínio e Afeição] de 1984. Embora a obra de Tuan não se configure 

propriamente dentro do âmbito da geografia animal cultural, é preciso reconhecer que 

sua preocupação com o ambiente, na sua interface com as ações humanas, se insere 

dentro das preocupações da ―ecologia da paisagem‖ saueriana (Claval, 1999: 64). Ainda 

mais em se tratando da obra anteriormente mencionada, na qual Tuan se propõe a traçar 

a linha comum que liga ―a criação e o treinamento de animais domésticos, o 

estabelecimento de zoológicos e os empregados domésticos‖ (1984: 05). Na direção de 

construir uma geografia que se debruce diretamente sobre as interações 

animais/humanos, Dominance and Affection parece se constituir como um marco 

fundamental, como uma condição de emergência (Foucault, 2012A) ou como um rastro 

(Derrida, 2001) da renovação das geografias animais. Para Philo, esse texto ―há muito 

me intriga como um possível ponto de partida para repensar a forma na qual os animais 

podem ser pesquisados por geógrafos humanos‖ (1998: 51). Que essa seja a frase de 

abertura de seu texto, apenas atesta o caráter emblemático da obra de Tuan. Para Philo, 

Tuan parece operar uma nova mudança no estatuto moral dos animais não-humanos, na 

medida em que ele ―começa a considerar os animais como um grupo ‗social‘ enredados 

em uma batalha contra os humanos‖, possibilitando repensar os animais não-humanos a 

partir do que alguns geógrafos humanos chamam de ―outsider‖ (Ibidem). Philo e Wolch 

(1998: 108) destacam ―dimensões mais simbólicas do encontro entre humanos e 

animais‖ presente nessa obra.  Apesar de ainda insuficientes, porém importantes estudos 

de história das geografias animais (Phillo e Wilbert, 2000; Emel e Wolch, 1998A e 

1998B; Emel, Wilbert e Wolch, 2002; Wolch, 2002; Wilbert, 2009; Urbanik, 2012) nem 

sequer mencionam a existência de Tuan, mesmo de sua obra mais emblemática para a 

geografia animal, os comentários de Phillo e Wolch (1998) e de Philo (1998), somadas 

a minha própria leitura de Dominance and Affection me parece o suficiente para afirmar 

que as novas geografias animais se constroem também nos rastros dessa obra.  

É dentro desse amplo contexto, dessa ―atmosfera ambiente‖ (Deleuze e Guattari, 

2009: 125), na qual críticas e ações concretas que visam se opor aos impactos 
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catastróficos da atitude de modernidade capitalista industrial ocidental na vida 

selvagem global, vindas de movimentos sociais e escritos acadêmico-científicos, que 

emergem essas novas geografias animais ou a assim chamada ―terceira onda das 

geografias animais‖ (Urbanik, 2012: 36). E em meados dos anos 1990, quatro 

importantes acontecimentos
21

 são emblemáticos para o estabelecimento dessa renovação 

crítica. A aparição do número temático da importante revista de Geografia Humana 

norteamericana Environmental and Planning D: Society and Space, edição de 1995, 

volume 13, intitulada Bringing the Animals Back in foi um deles. Trata-se de um 

número inteiro, dedicado à apresentação desse novo campo, trazendo pesquisas 

empíricas e reflexões teóricas a respeito da espacialidade das relações animais/humanos. 

Em segundo lugar, temos a realização da conferência Animals, Agency and Geography, 

apresentada durante a conferência anual da Royal Geographical Society, realizada na 

Universidade de Exceter (Exceter, Inglaterra) em 1997. Cabe ressaltar que esse evento 

culminou com a publicação do importantíssimo Animal Spaces, Beastly Places: New 

Geographies of Human/Animal Relations em 2000, organizado por Chris Wilbert e 

Chris Philo. Em terceiro lugar temos a publicação de outro marco, Animal Geographies: 

Place, Politics and Identity in the Nature-Culre Borderlands, publicado em 1998 sob 

organização de Jody Emel e Jennifer Wolch. Por fim, temos a publicação do número 

especial da importante revista Society and Animals dedicado às geografias animais, 

publicado em 1998, vol.6, número 2.  

Se já possuímos elementos para pensar esse novo campo em termos de 

definição, de objeto, embasamentos teórico-filosóficos e metodologia, devo destacar 

que as definições são vagas e por vezes raras. Destaco aqui, as mais emblemáticas. Na 

apresentação da edição especial, Emel e Wolch, colocando algumas possibilidades de 

abertura para o campo recém-aberto, afirmam que ―nesse volume da Society and Space 

nós damos um pequeno paço na direção de ‗incluir os animais novamente‘ no nosso 

entendimento de espaço e lugar, ao apontar as possibilidades de inclusão. Aqui nós 

esboçamos nossa tese por uma teoria social trans-espécie.‖ (1998: 632). Para Philo e 

                                                           

21 
 Penso acontecimento no rastro foucaultiano, onde dimensões discursivas e materiais se juntam 

na construção dessa zona híbrida, formando esse ―materialismo do incorporal‖, e nas palavras de 

Foucault: ―o acontecimento não é da ordem dos corpos. Entretanto, ele não é imaterial; é sempre no 

âmbito da materialidade que ele se efetiva.‖ (2012B: 54). Mais especificamente para o meu caso, poderia 

falar desses quatro acontecimentos da geografia animal como ―Acontecimento[s] discursivo[s]‖ (2012B: 

55). 
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Wilbert, suas contribuições para o recente campo, com a publicação do novo livro 

estavam relacionadas com a  

 

‗localização‘ [placement] dos animais no que diz respeito aos 

espaços cotidianos de atividade humana [...] Além disso, nós 

sentimos que questões éticas e políticas relacionadas com a 

possibilidade de espaços compartilhados de forma mais 

igualitária, aqueles ocupados conjuntamente por humanos e 

animais são levantadas, e ocasionalmente respondidas (2000: 

XV).  

 

Na edição especial da Society and Animals, Philo e Wolch afirmavam que ―nós 

queremos expandir, a partir dessas discussões [...] sobre espaço, lugar e relações 

animais-humanos. [...] nosso objetivo é introduzir o trabalho de geógrafos acadêmicos 

interessados em animais para um número mais amplo de leitores‖ (1998: 104). Para 

Emel e Wolch, o importante era destacar que as ―Geografias Animais buscam contribuir 

para esse importante repensar dos animais, e ao olhar através das lentes geográficas, nós 

talvez sejamos capazes de colocar os animais em um foco mais claro e de volta ao nosso 

entendimento da vida social‖ (1998: XII). 

Fora desses grandes marcos de emergência e ainda mais recente, Bolla e 

Hovorka definem o campo afirmando que ―geógrafos animais exploram como os 

animais são alocados [placed] pelos humanos, tanto conceitualmente quanto 

materialmente, invocando a teoria espacial trans-espécie para explicar [...] a 

complexidade das relações animais-humanos‖ (2012: 56). A geografia animal 

apresenta-se como uma ―subdisciplina‖ da Geografia, interessando-se pelas 

espacialidades das relações ―para-além-do-humano‖ (Lorimer e Srinivasan, 2013: 332). 

Wolch recupera a tradição da ecologia da paisagem saueriana, e afirma que o que temos 

nos anos 1990 são ―novos estudos de geografia cultural animal‖ e que, segundo ela, se 

ocupam em ―olhar mais de perto para as interações animais-humanos na tentativa de 

reviver um entendimento geográfico do mundo‖ (2002: 725-6). Para Emel, Wilbert e 

Wolch a questão é mais ampla, e a importância das geografias animais reavivadas 

advinda do fato dessas trazerem de volta a questão animal para a geografia, que havia 

sido varrida da disciplina há mais de 25 anos (2002: 408). Essa renovação tem como 

destaque ―novas considerações sobre as representações e identidades humanas e 
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animais‖, em um diálogo intenso com teorias ―pós-coloniais‖, ―feministas‖ e ―ANT‖, 

dentre outras (Ibidem). Para Wilbert, as novas pesquisas em geografias animais podem 

se dividir em três campos de estudos: um envolvendo as relações animal-humano em 

termos de ―identidades e significados‖; um outro envolvendo o estudo dessas relações 

por meio da ecologia política e economia política; e um último campo que visa estar nos 

limites das fronteiras do humano e do animal, próximas das teorias pós-humanistas e da 

ANT (2009: 122).  

As pesquisas da ecologia da paisagem, ou da chamada geografia animal cultural, 

seja na forma dos escritos de Sauer, ou na forma de um certo Tuan, são importantes para 

a renovação crítica das geografias animais, tanto do ponto de vista de uma influência 

direta, quanto de um ―acontecimento‖ (Foucault, 2012B: 55) emblemático para o 

campo. Esse aspecto fica claro, a partir de uma análise intensa dos escritos mais 

emblemáticos e de história das geografias animais, de modo que percebi a geografia 

cultural animal como uma condição de emergência da virada animal na Geografia 

Humana contemporânea. Entretanto, ao contrário do que possa parecer, não se trata aqui 

de uma ―análise dos nascimentos surdos, das correspondências longínquas, das 

permanências que se obstinam sob mudanças aparentes‖ (Foucault, 2010A: 156). 

Destaquei que as geografias animais influenciadas pelas perspectivas da ecologia da 

paisagem, surgem operando uma ruptura com as geografias predecessoras que 

abordavam o tema animal, principalmente ao introduzir a espacialidade animal (até 

então vista somente sob um ponto de vista biológico, fisiológico e ecológico) a partir 

das interações com os humanos, no campo da cultura. Num movimento similar, destaco 

que as geografias animais que emergem em meados dos anos 1990 operam uma ruptura 

significativa com a geografia animal cultural. De tal forma que os recortes históricos das 

geografias animais que se apresentam como grandes ligações de perspectivas distintas, 

mas que oferecem uma continuidade na história desse subcampo, mais claramente 

apresentada na proposta de Urbanik (2012), dividida em 3 recortes (1º Onda, 

representada pelas zoogeografias de fim de século XIX, de matriz alemã, britânica e 

americana; 2º Onda, representada pela geografia animal cultural; e 3º, representada pela 

renovação crítica dos anos 1990) se mostram insuficientes, já que reterritorializam 

(Deleuze e Guattari, 2009) aquela velha concepção histórica que se funda sobre a 

―gênese, continuidade e totalização‖ (Foucault, 2010A: 156). Falar em três ondas das 

geografias animais significa iniciar um processo de busca de  causalidades teleológicas 
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e continuidades no tempo, de modo a criar uma identidade ontológica coerente e 

contígua entre campos notadamente distintos e contraditórios – lembremos que a 

chamada ―1º Onda‖ consistia em estudos descritivos da distribuição espacial dos 

animais em ambiente natural [sic], bem próximos da biologia, da ecologia e da etologia; 

que a chamada ―2º Onda‖ consistiu no estudo do papel dos animais na produção cultural 

social, na transformação das paisagens naturais em paisagem culturais, sobretudo 

através do estudo da domesticação, afirmando assim grandes similitudes com os campos 

da antropologia cultural, etnologia e arqueologia; e por fim, lembremos que  virada 

animal na Geografia Humana contemporânea consiste numa pesquisa da espacialidade 

das relações animais/humanos, tocando dimensões políticas, culturais, ecológicas e 

éticas.  

Entretanto, cabe destacar que os mesmos escritos de Urbanik oferecem 

elementos para repensarmos os limites epistêmicos e ético-políticos dessa perspectiva 

histórica em geografias animais. Segundo Urbanik, dois elementos distinguem essas 

novas geografias animais das antecessoras: a primeira está relacionada a uma expansão 

do estudo das relações animais-humanos para além da domesticação de gados; a 

segunda diz respeito a uma tentativa de pensar os animais como agentes de suas 

próprias vidas, ao invés de ―objetos do controle humano‖ (2012: 38). Entendo que essa 

primeira ruptura – enxergada para além de uma dimensão epistêmica não se trata 

somente de uma expansão meramente categórica, do estudo dos animais para além dos 

espaços da domesticação de gados, para ―zoológicos, laboratórios [...]‖, como faz 

parecer Urbanik (2012: 38) – somada a segunda, atestam a entrada da dimensão ético-

política, destacando a potência e a multiplicidade dos animais não-humanos no âmbito 

da Geografia Humana. Urbanik, contraditoriamente, parece comprovar esse ponto, ao 

afirmar que: 

 

A ‗nova‘ geografia animal, entretanto, distingue-se ao descentrar 

o humano como sujeito focal, reconhecendo a agência de não-

humanos e ao demandar uma análise geograficamente rica das 

formas pelas quais, o espectro completo das relações animal-

humano chegam a ser, existir, envolver e desaparecer. Conceitos 

como geoética, hibridez, geometrias de poder interespécie e 

antropomorfismo responsável, oferecem as bases para o nosso 

estudo da geografia animal porque eles desembaraçam 

profundamente as intersecções dinâmicas de lugares, éticas, 
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cultura e identidade através do espectro das relações animal-

humano. (2002: 43). 

 

A diferença, é que para Urbanik (2012) e outras, esse ―descentramento‖ 

(Derrida, 2011B: 412) do antropocentrismo operado por essas chamadas novas 

geografias animais, aparece apenas como uma distinção - provocada por debates atuais 

incorporados por geógrafas animais contemporâneas no âmbito da geografia -, como 

uma nova característica das geografias animais no contexto do século XXI. Enquanto 

para mim, esse descentramento emerge como fruto de inquietações éticas, mostrando-se 

portador de um estatuto de ruptura, disjunção e descontinuidade com as demais [assim 

chamadas] geografias animais.  

Assim, dentro dos primeiros estudos de Geografia onde se introduziu os animais 

não-humanos, cabe destacar que estes ficavam submetidos à uma dimensão meramente 

biológica e cartográfica, negligenciando a complexidade e agência dos animais não-

humanos
22

. Do mesmo modo, no quadro da geografia cultural animal, os animais 

estavam ―assujeitados‖ (Foucault, 2013A: 278), na medida em que seu protagonismo se 

dava somente conforme estes se apresentavam como elementos para o desenvolvimento 

cultural da humanidade
23

. Assim, a emergência dessa ―nova‖ geografia animal marca 

não só uma ruptura com o antropocentrismo da Geografia Humana como um todo, mas 

também com as chamadas geografias animais anteriores, que subsumiam os animais em 

limitações biologizantes e cartográficas ou em discussões culturalistas antropocêntricas. 

De modo que, a especificidade do processo de emergência dessas novas geografias 

animais é um descentramento do antropocentrismo, de fundo ético-político, afirmando 

a preocupação para com as formas de vidas não-humanas como a marca distintiva, 

como a différance
24

 dessas novas geografias.  

Como mostrei, apesar das chamadas geografias animais apresentarem algumas 

bases comuns, seja compartilhar condições de emergências, embasamentos teórico-

                                                           

22 
 Sobre o caráter meramente biológico e cartográfico da chamada 1º onda das geografias animais 

e a sua proximidade com os campos das ciências naturais veja (Emel, Wilbert e Wolch, 2002; Emel e 

Wolch, 1998; Philo e Wilbert, 2000; Philo e Wolch, 1998; Urbanik, 2012; Wilbert, 2009; Wolch, 2002).  
23 

 Apesar de pouco críticas sobre esse ponto, os trabalhos de Emel, Wilbert e Wolch (2002), Emel 

e Wolch (1998), Philo e Wilbert (2000), Philo e Wolch (1998) e Wolch (2002) nos oferecem elementos 

para pensar a dimensão antropocêntrica das geografias culturais animais. 
24

 Penso différance como aquele elemento - sempre em constante movimento - dos jogos da escritura 

―que e produz a diferença‖, ―que diferencia‖ (Derrida, 2001: 15). 
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metodológicos ou político-filosóficos, existem importantes divergências e 

desdobramentos dentro desse campo. Grande parte das geógrafas, como Emel, Wilbert e 

Wolch (2002), Emel e Wolch (1998), Philo e Wilbert (2000), Philo e Wolch (1998), Urbanik 

(2012), Wilbert (2009) e Wolch (2002) preferem falar em geografias animais. Já outras, 

como Steve Hinchlife (2007) optam por falar em geografias para-além-do-humano. 

Whatmore (2002), por exemplo, já prefere falar em geografias híbridas. Seja ao 

destacar a dimensão animal, a dimensão para-além-do-humano ou as dimensões da 

hibridez, o que essas geografias mostram, mesmo que por vezes com uma certa timidez 

e contingência, é que o antropocentrismo e até mesmo o especismo vem sofrendo duras 

críticas dentro do ambiente da Geografia Humana. De modo que, se o que se destaca 

para mim dentro desse campo é a ruptura de fundo ético-política que apontei 

anteriormente, o que se deve focar é este descentramento do antropocentrismo. O que 

emerge então, enquanto um projeto em constante devir e movimento, é uma geografia, 

uma geografia anti-especista.   

 

 

 

 

 

 

 

III - Existências danosas, (r)existências daninhas: Ou o que pode um corpo 

animal? 
 

A Ética de Espinosa não tem nada a ver com uma moral, ele a 

concebe como uma etologia, isto é, como uma composição das 

velocidades e das lentidões, dos poderes de afetar e ser afetado 

nesse plano de imanência. 

Gilles Deleuze (2002: 139). 

 



52 
 

Que lá onde há poder há resistência [...] 

Michel Foucault (2007: 105). 

 

De todas as longas discussões a respeito dos elementos constitutivos do 

Humano, em toda a sua longa história na Metafísica Ocidental, sem sombra de dúvidas, 

a resposta spinozista é a mais brilhante de todas; posto que é uma fuga da questão. 

Spinoza crítica a tradição aristotélica – operando um descentramento com o próprio 

pensamento ocidental – de definir os corpos a partir das identidades. Para Spinoza, os 

corpos não podem ser definidos a priori, entretanto, se existe uma forma de tocar sua 

superfície, é através da potência. É nesse sentido que Spinoza pergunta ―o que pode um 

corpo?‖ como bem nos lembram Deleuze e Guattari (2007: 327). A resposta é 

categórica: não sabemos, não se sabe o que pode um corpo. O vazio especulativo da 

resposta, à primeira vista, é preenchido por um oceano de possibilidades, com aberturas 

infindáveis, com uma verdadeira multiplicidade. Não encerrar os corpos nas fronteiras 

categoriais das identidades: eis o legado spinozista. É no sentido dessa crítica, que 

podemos afirmar que ―há mais diferenças entre um cavalo de corrida e um cavalo de 

lavoura do que entre um cavalo de lavoura e um boi‖ (Deleuze e Guattari, 2007: 328). 

Ou seja, as similaridades das potências entre o cavalo de lavoura e do boi, obliteram os 

limites identitários das espécies, entre equinos e bovinos – bem entendido que trata-se 

de uma categorização taxonômica, bem como de uma metáfora composta dentro dos 

limites do instrumentalismo especista. Não é por menos que Deleuze e Guattari 

associavam uma certa ―etologia‖ à ética de Spinoza (2007: 327). 

O que pode, então, um corpo animal? Não sabemos o que pode um corpo 

animal. É nos rastros spinozistas de uma multiplicidade errante, das aberturas 

polimórficas, que pretendo aqui, adentrar num dos debates mais importantes das 

geografias animais, o debate sobre a agência animal.  

Castree e outros, no seu Oxford Dictionary of Human Geography definem 

agência como ―a habilidade potencial ou atual, de indivíduos e instituições afetarem as 

circunstâncias de duas próprias ações‖, e vale notar também que, ainda no fim do 

verbete os autores colocam que ―em anos recentes, o antigo interesse na agência 

humana tem sido complementado – e problematizado – por um foco na agência não-

humana‖ (2013: 06). Não é por menos que o debate sobre a agência animal somente foi 
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levado a sério em meados do século XX, sobretudo com os desenvolvimentos da 

etologia, etologia cognitiva, neurociência e da ética animal, como bem nos mostra 

Singer (2010). Concepções como a de Aristóteles, que afirmava a inferioridade dos 

animais não-humanos frente aos assim chamados humanos, afirmando que os primeiros 

enquanto ―escravos naturais‖ estariam em situação melhor porque ―é melhor para eles e 

para todos os inferiores que permaneçam sob tutela de um mestre‖ (1989: 04); ou como 

as de Descartes, que afirmava que os animais são máquinas, e como tal só respondem a 

estímulos, assim como um relógio move suas engrenagens (1989: 14); concepções que 

mesmo depois de terem sido refutadas do campo político-epistêmico ainda permanecem 

de certo, hegemônicas; de modo que o debate sobre a agência animal ainda é tratado 

com teor de polêmica. Concepção que, apesar das pretensões universalizantes da 

―Metafísica Ocidental‖ (Derrida, 2011B) é absolutamente contingente. A cosmologia 

milenar do povo ameríndio das planícies amazônicas vê alguns animais caçadores como 

gente, uma espécie de ―concepção, comum a muitos povos do continente, segundo a 

qual o mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos ou pessoas, humanas e não-

humanas, que o apreendem segundo pontos de vistas diferentes‖ (Viveiro de Castro, 

2011: 347). 

 

Em suma, os animais são gente, ou se veem como pessoas. Tal 

concepção está quase sempre associada à ideia de que a forma 

manifesta de cada espécie é um envoltório (uma ‗roupa‘) a 

esconder a forma interna humana [de pessoa, sujeito], 

normalmente visível apenas aos olhos da própria espécie ou de 

certos seres transespecíficos, como os xamãs. Essa forma interna 

é o espírito do animal: uma intencionalidade ou subjetividade 

formalmente idêntica à consciência humana, materializável, 

digamos assim, em um esquema corporal humano oculto sob a 

máscara animal. Teríamos então, à primeira vista, uma distinção 

entre uma essência antropomorfa de tipo espiritual, comum aos 

seres animados, e uma aparência corporal variável, característica 

de cada espécie, mas que não seria um atributo fixo, e sim uma 

roupa trocável ou descartável. (Viveiro de Castro, 2011: 351). 

 

Mesmo no Ocidente parecem haver dissidências e descentramentos em relação à 

concepção hegemônica de que os animais não são sujeitos, que não possuem agência. 

Sem adentrar profundamente no debate, vale destacar os estudos do biólogo e etólogo 
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alemão Jacob Johann von Uexküll. À questão ―O carrapato é uma máquina ou um 

operador de máquina? Um mero objeto ou um sujeito‖ (Uexküll, 2010: 45), Uexküll em 

1934 se opôs tanto à resposta fisiológica, que afirmava que os animais são máquinas, 

quanto à biológica, que afirmava que os animais são operadores de máquina. Os 

carrapatos vivem em um estado de letargia, ―próximo ao de sono‖ (Uexküll, 2010: 52), 

podendo ficar assim por mais de oito anos, e somente quando passa um mamífero, que 

libera seu ácido butírico, o carrapato fêmea libera seus óvulos e se joga em cima do 

corpo do animal. Para Uexküll, quando o animal entra em estado de sono, ao viver num 

ambiente hostil, sem possibilidade de alimentação e desenvolvimentos potenciais, em 

um ―mundo péssimo‖ (Uexküll, 2010: 250), ele passa a controlar o seu ―ambiente‖ 

através do controle do ―tempo‖, construindo assim o seu próprio ―mundo‖, 

constituindo-se então como ―sujeito‖ (Uexküll, 2010: 52). Assim, Uexküll opera um 

descentramento na primazia ocidental do humano enquanto único sujeito, enquanto 

único ser capaz de alterar o seu tempo e seu espaço, e de assim, construir o seu próprio 

mundo; Uexküll faz, antes de qualquer outra coisa, uma defesa da agência animal.  

Em uma outra esfera, Judith Butler recupera a crítica do lesbianismo-radical de 

Monique Wittig, que afirmava que heterossexualidade não é somente uma sexualidade, 

mas ―um regime político‖ (2006: 15), para desenvolver a tese de que existe uma ―matriz 

[de inteligibilidade] heterossexual‖ (2010: 175), dispositivo
25

 chave do sucesso 

hegemônico heterossexista, ao estabelecer os limites do real e do possível, ao criar, e 

principalmente, ao se colocar enquanto única criadora possível e legítima ―[d]os termos 

que governam a realidade‖ (Butler, 2012: 54). Analogamente, me parece que o 

especismo funciona menos como um ―preconceito‖ (Singer, 2010: 11), do que como um 

regime político, que, dentre toda uma gama de dispositivos, parece se impor enquanto 

força hegemônica ao estabelecer as fronteiras do humano e do não-humano, e ao criar 

aquilo que pode circular como real ou possível dentro destas; a verdade da espécie. Ao 

retomar a pergunta da ética spinozista, pretendo desvincular os assim chamados animais 

da clausura epistêmico-material que o especismo enquanto regime político, enquanto 

matriz de inteligibilidade humana e enquanto dispositivo lhes impõe. Ao afirmar que 

                                                           

25 
 ―O que eu tento descobrir sob esse nome é, primeiramente, um conjunto decididamente 

heterogêneo, que comporta discursos, instituições, arranjos arquitetônicos, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas, em 

resumo: do Tito ao não dito, eis os elementos do dispositivo. [...] por dispositivo entendo uma espécie – 

digamos – de formação, que, em dado momento histórico, teve por função maior responder a uma 

urgência. O dispositivo tem, pois, uma função estratégica dominante.‖ (Foucault, 2014: 45).  
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não sabemos o que pode um corpo, afirmarmos que a potência e a multiplicidade 

humana e não-humana está sempre em fronteira, isto é, nos limites, forçando limites; 

nas margens, como gostava Derrida. ―Se não somos reconhecíveis, então não é possível 

manter nosso próprio ser e não somos seres possíveis‖ (Butler, 2012: 55). Da mesma 

maneira o reconhecimento incompleto, limitado e limitante também impossibilita os 

seres. É nesse sentido que me recuso a estabelecer, a fechar aquilo que pode ou não um 

corpo, humano ou não-humano e é também nesse sentido que não somente reconheço 

como afirmo a potência da abertura não-humana, do ―aberto‖, que pode até ser ―mais 

intensa e envolvente do que qualquer conhecimento humano‖ (Agamben, 2007: 111). 

Dentro desse amplo contexto, grande parte do debate das geografias animais se 

assenta nas polêmicas envolvendo a agência animal, na capacidade dos animais de se 

colocarem enquanto sujeitos no mundo. Uma questão inicial consiste nas possibilidades 

de se reconhecer, e por fim se afirmar a ―agência não-humana, a agência animal‖ e, a 

partir disso, repensar se podemos ―desenvolver uma ‗verdadeira‘ geografia animal, ao 

invés de uma geografia antropocêntrica dos humanos relativa aos animais‖ (Phillo e 

Wilbert, 2000: 05 – grifos originais). O que parece preocupar Phillo e Wilbert é a 

necessidade e as complicações de se reconhecer a agência animal, para que se possa 

caminhar na construção de uma geografia animal que estude as relações 

animais/humanos, levando em conta a potência animal através de sua agência, e 

evitando a construção/reprodução de uma geografia que se dê a partir das limitações 

político-epistêmicas da matriz de inteligibilidade especista. Movimento que parece 

estimular também a construção das Geografías Híbridas de Sarah Whatmore, 

movimento que fica claro quando esta estabelece que o primeiro ―compromisso teórico‖ 

das geografias híbridas consiste em ―des-centrar a agência social‖ (2002: 04). Trata-se 

de expandir o que se entende por agência social, uma ―redistribuição da agência social‖ 

e incluir a agência animal dentro desse processo mais amplo, através de uma perspectiva 

mais inclusiva. Pensar a agência animal, seria então avaliar quais são as dimensões e 

consequências dos deslocamentos epistêmicos que as categorizações especistas geram, 

avaliar a ―localização [placing] conceitual dos animais no mais abrangente ‗esquema 

das coisas‘‖ (Philo e Wilbert, 2000: 05). Podemos, a partir das reflexões de Philo e 

Wilbert, pensar as limitações especistas da agência animal como uma forma de deslocar 

os animais conceitualmente, de ―desterritorializá-los‖ (Deleuze e Guattari, 2007) e, na 

mesma direção, podemos pensar as críticas anti-especistas em geografias animais como 



56 
 

uma disputa territorial epistêmica ou uma espécie de batalha de fronteira nas geografias 

ético-imaginativas.  

A partir das obras analisadas, pude perceber duas formas principais, a partir das 

quais a agência animal é discutida dentro das geografias animais contemporâneas. A 

primeira, o que poderíamos chamar de agência positiva, consiste na construção da 

agência animal (ou de sua representação; daquilo que vislumbramos ser a agência 

animal) a partir de ações afirmativas e criadoras, por parte dos animais não-humanos.  A 

segunda, o que poderíamos chamar de agência negativa, consiste na agência que se 

constitui a partir da negação, da recusa dos animais frente alguma ação ou 

acontecimento. Comecemos pela última.  

Muito já foi dito a respeito da violência perpetrada contra os animais não-

humanos
26

. ―Violência industrial, científica, técnica [...]‖ (Derrida, 2004: 82-83), seja 

para obter alimentos, vestuário, conhecimento científico, energia, entretenimento etc. 

Entretanto, ainda cabe destacar: 

 

Dito isto, mais uma vez, tenho simpatia (e prezo esta palavra) 

por aqueles que se revoltam: contra a guerra declarada a tantos 

animais, contra a tortura genocidária que se lhes inflige 

frequentemente de forma no fundo perversa, isto é, criando em 

massa, de maneira hiperindustrializada, rebanhos para assim 

exterminar para as supostas necessidades dos homens; sem falar 

das centenas de espécies que desaparecem a cada ano na 

superfície da terra por culpa dos homens que, quando não 

matam bastante, deixam morrer – supondo que o direito possa 

um dia estabelecer uma diferença confiável entre fazer e deixar 

morrer! (Derrida, 2004: 86 – grifos do autor). 

 

A violência contra os animais seja ela perpetrada pelas pesquisas científicas em 

animais escravizados em laboratórios, pelos circuitos de zoológicos, circos, touradas ou 

mesmo pelos abatedouros industriais que alimentam a cultura do ―sacrifício carnívoro‖ 

e o ―carnofalogocentrismo‖ (Derrida, 2010: 35), é parte do cotidiano contemporâneo. 

Em 2006, estimava-se que no mundo inteiro existiam mais de 50 bilhões de animais 

criados para serem abatidos para fins humanos (Urbanik, 2012: 04).  

                                                           

26 
 A esse respeito veja, sobretudo os capítulos Instrumentos de Pesquisa e Visita a um abate 

industrial, de Singer (2010). 
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É exatamente no contexto onde se dão as relações totalitárias do especismo 

enquanto regime político que se estabelecem as agências animais negativas, no sentido 

de se opor ou resistir a tais práticas. E nesse sentido, cabe destacar que, por mais que 

não estejam num plano mais explicitado, todas as discussões em geografia animal sobre 

agência negativa, estão totalmente imersas em uma crítica de fundo ético-político. 

Retomando as discussões do seminal Dominance e Affection de Tuan (1984), Philo 

pretendia repensar o estatuto moral e agência dos animais a partir de suas ações no 

contexto das sociedades onde o especismo ocidental domina, de modo que para ele: 

 

A abordagem de Tuan abre possibilidades para pensar os animais 

utilizando conceitos mais comumente empregados por geógrafos 

humanos, quando estes estudam os grupos humanos formados por 

minorias ou ‗outsiders‘ e quando descrevem algo da vida ou dos 

lugares que esses grupos lutam pra criar [...] Nos ensaios sobre os 

animais em Dominance e Affection, Tuan, desse modo, começa a 

abordar os animais como um grupo ‗social‘, enredados em uma luta 

com humanos, e ele também direciona atenção à forma pela qual os 

animais são conceitualizados pelos humanos, em escalas que variam 

de veneração à asco, compaixão e controle, utilitarismo e desinteresse. 

(Philo, 1998: 51) 

 

Philo, ao defender a agência animal com base nos estudos de Tuan, garantindo 

assim seu estatuto moral enquanto sujeitos, parece também fazer uma defesa para a 

inclusão dos animais enquanto um ‗objeto‘ e uma categoria da geografia, inserida 

dentro da categoria mais ampla de grupos sociais. Entrando mais especificamente nos 

debates do que chamo de agência negativa, é interessante notar como a agência animal 

pode se dar a partir de reações, negações ou resistências frente aos ordenamentos 

espaciais humanos. ―Me parece que nesses termos, muitos animais (domesticados ou 

selvagens) são [...], transgressores da ordem sócio-espacial que é criada e policiada ao 

seu redor por humanos, tornando-os uma ‗questão deslocada‘ nesse processo‖ (Philo, 

1998: 52). Entretanto, num artigo publicado dois anos depois, Philo, agora com Wilbert, 

se aprofundando no debate, fazem uma distinção entre ―transgressão‖ e ―resistência‖ no 

que diz respeito à agência animal. ―Pode-se argumentar também que muitos animais 

têm a capacidade de transgredir os ordenamentos espaciais (imaginativos e materiais) 

estabelecidos das sociedades humanas, mas poderíamos então, falar que alguns animais 

teriam a capacidade de resistir a esses ordenamentos?‖ (Philo e Wilbert, 2000: 14-5). A 
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resposta é escorregadia: mesmo desafiando corajosamente a ―distinção entre humanos e 

animais‖ por trás dessa outra distinção, ao lançar mão da noção de que a resistência 

geralmente está associada a ―intencionalidade consciente‖, os autores parecem preferir o 

menos polêmico ―transgressão‖ (Philo e Wilbert, 2000: 15), subentendendo que certos 

animais não possuem intencionalidade consciente. Apesar de na prática, os autores 

preferirem a noção de transgressão, ao comentar a recepção da noção de agência da 

ANT por parte das geógrafas animais, os autores afirmam que ―não é, de fato, uma 

tolice afirmar que os animais possuem um grau de agência e são capazes de resistir – 

não somente transgredir – às normas humanas, como os ordenamentos espaciais das 

cidades‖ (Philo e Wilbert, 2000: 17). Muitas discussões das geografias animais, 

entretanto, giram em torno da noção de transgressão, as vezes levando ao limite ou 

mesmo obliterando a distinção entre transgressão e resistência. 

Johnston recupera as discussões de Philo e Wilbert a respeito das distinções 

entre transgressão e resistência, e sem entrar no mérito, afirma que a perspectiva dos 

autores serve para ―entender instâncias em que os não-humanos elidem os espaços que 

lhes foram designados [...] Essa abordagem atribui agência, intencionalidade e 

subjetividade (anteriormente restrita aos humanos) aos não-humanos‖ (2008: 04). 

Entretanto, Philo e Wilbert demonstram, ironicamente, a fronteira tênue que 

separa esta própria distinção, ao relatar o caso de Bárbara, uma ursa polar que consegue 

maquinar uma rota de fuga, tendo sucesso em ―sair do seu espaço alocado [alloted] pelo 

ordenamento do zoológico‖, mostrando as ―transgressões animais dos ordenamentos 

espaciais humanos‖ (Philo e Wilbert, 2000: 23) em tais ações. Em que sentido, podemos 

falar que a ação de Bárbara, isto é, querer fugir de um espaço que a mantém enquanto 

refém, num ambiente hostil, artificial, minúsculo e em estado de clausura compulsória, 

não consiste em uma demonstração de intencionalidade ou consciência? 

Ao estudar a interação de pássaros e humanos em uma área de alimentação de 

pássaros, Campbell viu que as atitudes dos pássaros variavam, e não de forma aleatória 

ou instintiva; para Campbell ao tomar uma atitude, seja de aproximação e contato direto 

com humanos, seja de ―roubar‖ alimentos de outros pássaros sendo alimentados, ou 

simplesmente uma atitude de espera, estava relacionado com uma capacidade de 

avaliação situacional dos animais, passando por avaliar o ―tempo de espera, tomada de 

riscos e medo de fracassar‖ (2008: 477). Não existem razões claras, que se expliquem 
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fora da matriz de inteligibilidade especista, para afirmar que ―esses animais que 

transgridem as fronteiras entre natureza e cultura‖, como por exemplo, ―as baratas e 

ratos que invadem o espaço público e doméstico‖ (Griffiths e outros. 2000: 60) em 

busca de alimentos, não estão conscientes dos riscos (inclusive de morte) ao cruzarem 

esses limites geográficos do especismo humano. Ao resgatarem o estudo A Cultura dos 

Caninos, do sociólogo Read Bain, escrito ainda em 1929, Wolch e Emel afirmam que ―a 

negação da cultura para os animais sub-humanos [sic] é, provavelmente uma fase do 

antropocentrismo‖ (Bain apud Wolch e Emel, 1998: 1). Mais uma vez, a possibilidade 

da abertura, das multiplicidades e da potência animal me parece prudente
27

: uma 

resistência animal não-humana me parece plausível
28

.  

A reapropriação espacial de gatos ferais em espaços urbanos é emblemática 

nessa discussão. Dos trinta e um territórios
29

 de comunidades de gatos ferais na cidade 

de Hull (EUA), estudos por Griffiths e outros, ―catorze eram perto de casas; cinco em 

                                                           

27 
 A partir da perspectiva genealógico-desconstrutora, já temos certos fundamentos ético-políticos 

para afirmar a abertura da potência e multiplicidade animal não-humana; o que é intrigante é que, mesmo 

dentro dos padrões da ciência eurocêntrica já poderíamos também afirmar essa mesma abertura. É notável 

que ―recentes estudos científicos argumentam que outras espécies possuem funções cognitivas de alto 

nível, similar as dos humanos‖ (McFarland e Hediger, 2009: 01). Igualmente emblemático é o fato de que 

―muitos animais, parece, possuem a capacidade intelectual e a auto-consciência necessária para serem 

considerados agentes de suas próprias vidas.‖ (McFarland e Hediger, 2009: 02). Para mais discussões 

nesse sentido, ver McFarland e Hediger (2009). Ainda mais significativo nesse campo é a Cambridge 

Declaration of Conscience, que afirma, dentre outras coisas que: 
 

 A falta de um neocortex não parece impossibilitar um indivíduo de 

experienciar estados afetivos. Evidências convergentes indicam que animais não-

humanos possuem as bases neuroanatômicas, neuroquímicas e neurofisiológicas do 

estado de consciência, juntamente com a capacidade para exercer comportamentos 

intencionais. Consequentemente, o peso da evidência indica que os humanos não são 

os únicos a possuir as bases neurológicas que geram a consciência. Animais não-

humanos, incluindo mamíferos e aves e muitas outras criaturas, incluindo octópodes, 

também possuem essas bases neurológicas (CDC, 2012: 02).  
 
 

28 
 Quando me utilizei das reflexões do lesbianismo-radical de Wittig (2006) e do feminismo queer 

ou pós-estruturalista de Butler (2010), ao colocar o especismo como um regime político e como uma 

matriz de inteligibilidade, procurei inserir o especismo especificamente enquanto uma relação de poder, 

no sentido foucaultiano. Entretanto, como bem coloca Foucault ―lá onde há poder há resistência‖ (2007: 

105). Eis então mais uma saída que nos permite deixar em aberto as possibilidades para a resistência 

animal. 
29 

 Mesmo falando em territórios de gatos ferais, não me refiro a uma concepção ecológica ou 

etológica. Entendo território como um ―formar território‖, processo também sempre associado a um 

―abandoná-los, sair deles‖ e também a um ―refazer território‖, que inclui não somente o ―hominídeo‖, 

como também os ―animais‖ (Deleuze e Guattari, 2009: 90). Isto é, penso território como um processo, de 

constante movimento, que consiste na construção, destruição e reconstrução de territórios, em processos 

de des-re-territorialização para-além-dos-humanos. Apesar de um certo medo do movimento, das 

desterritorializações e dos rizomas, bem com uma certa preocupação (por vezes prudente) com a 

materialidade do espaço, sugiro a brilhante discussão sobre Território e Desterritorialização em Deleuze 

e Guattari, de Haesbaert (2009: 99-141). 
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áreas industriais‖, e algumas outras próximas de hospitais, de bairros residenciais e até 

mesmo uma em um cemitério (2000: 63). Apesar dos gatos ―se manterem escondidos 

nos arbustos quando pessoas aparecem‖ é bem interessante o fato deles serem 

―alimentados pelo zelador da igreja‖, serem alimentados por ―trabalhadores da fábrica 

do lado‖ na área industrial e de terem sido encontrados ―tigelas de ração‖ nos terrenos 

baldios (Griffiths e outros. 2000: 63). Os territórios ficam em locais próximos das 

comunidades ou grupos humanos, ao mesmo tempo em que são relativamente pouco 

frequentados, vazios ou mesmo abandonados por humanos. O que, ao mesmo tempo, 

pode garantir uma tranquilidade para as comunidades dos gatos, na mesma medida em 

que pode possibilitar algum tipo de interação pontual ou situacional; como parece ser, 

no caso da interação que ocorre na alimentação. Me parece, em função das discussões 

que traçamos anteriormente, que a escolha das comunidades de gatos ferais por 

construir seus territórios em tais condições seja deliberada, no sentido de tanto poderem 

estar isolados e em paz, quanto poderem criar laços e redes situacionais com humanos. 

Não é por menos, as comunidades próximas aos terrenos baldios, sobrevivem ―desde os 

anos 1950 com a ajuda dos zeladores dos terrenos baldios‖ (Griffiths e outros. 2000: 

63).  

Tal escolha parece mesmo prudente, na medida em que, se por um lado existe a 

construção de uma rede de apoio, afeto e solidariedade com certos humanos -  como no 

caso das comunidades próximas às áreas industriais ou nos terrenos baldios, as únicas 

onde os gatos ―eram tratados como gatos de estimação‖, o que, obviamente, nem 

sempre significa algo positivo -, por outro, existem certos humanos que podem ver as 

comunidades de forma negativa, podem representar uma possível hostilidade, como no 

caso do cemitério, onde eles eram vistos como deslocados em um espaço cultivado e 

ordenado. Assim, ao estarem em um espaço ao mesmo tempo perto e longe de humanos, 

os gatos ferais conseguem gerir os riscos e as vantagens, em políticas situacionais de 

isolamento e rizomação
30

, gerindo também suas políticas de interação com hostis e 

aliados. 

A própria história dos coypus (ratão-do-banhado) britânicos pode ser vista como 

uma história de des-re-territorialização, agência e resistência animal não-humana frente 

                                                           

30
 Por rizoma, entendo a construção de redes não-hierarquizadas, maleáveis, sem início, meio ou fim; sem 

delimitações rígidas de duração ou extensão, sem recortes apriores e estáticos, quer sejam espaciais ou 

temporais. Para uma discussão mais aprofundada veja o primeiro planalto de Deleuze e Guattari (2007). 
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às políticas espaciais do especismo. Originário da América do sul, o ratão-do-banhado 

foi levado da Argentina para a Inglaterra em 1929 (Matless, 2000), para ser brutalmente 

explorado e assassinado pela indústria de pele animal. Ao se desterritorializarem de seu 

antigo território, e serem mantidos, ainda desterritorializados em condição de servidão 

compulsória, os ratões se aproveitaram das condições criadas por uma forte tempestade 

e em 1939 executaram uma fuga em massa de uma fazenda de East Carleton, 

reterritorializando-se nas florestas de Yare. Já em 1948 ―os ratões já haviam prosperado 

fora do cativeiro e se estabeleceram por toda a Broads‖ (Matless, 2000: 131). Assim, os 

ratões que haviam sido desterritorializados para serem trancafiados e assassinados para 

gerarem lucro para indústria especista, operaram uma fuga e se reterritorializam por 

toda a área de Yare e Broads, gerando ainda uma série de prejuízos econômicos na 

região: destruição de matagais; deterioração de habitat de pássaros; destruição de 

espécies de plantas e de colheitas (Matless, 2000: 131). A adaptação dos ratões é tão 

eficaz, que logo lhes é imputado o estatuto moral de ―praga‖. E como bem nos lembra 

Matless, mesmo tendo em vista todas as adversidades que os ratões se defrontaram, sua 

história e sua geografia não é aquela da ―vitimização dos estrangeiros‖ (2000: 131). 

Desterritorialização se torna reterritorialização; servidão vira liberdade e através da 

fuga, não da libertação; fábricas viram florestas; morte torna-se vida; passividade vira 

agência e resistência.  

Até mesmo em contextos de encarceramentos brutais, como na vida em 

zoológico, podemos ver que ainda há agência e resistência animal. ―Apesar de sua 

posição subjugada nas redes do zoológico, os animais são, não obstante, sujeitos ativos, 

incorporando a forma da agência em sua habilidade de nos desafiar, perturbar e 

provocar continuamente‖ (Davies, 2000: 253). E Davies falha, ao não destacar como um 

dos motivos principais da ampliação de zoológicos virtuais na Inglaterra, o maior 

controle sobre a ação animal que se é possível exercer através da edição e seleção de 

imagens do que lidar com animais vivos em sua complexidade, mesmo que, por vezes, 

despontencializados em função dos impactos subjetivos do encarceramento e da 

desterritorialização. Se a agência é ―uma das razões pela qual visitar um zoológico pode 

ser uma experiência ambígua‖ (Davies, 2000: 253), no caso dos zoológicos virtuais, os 

gestores podem ficar mais felizes e contentes, pois inconvenientes (sic) como animais 

sonolentos, raivosos, copulando, escondidos e outros comportamentos esperados de 

animais em condição de servidão são, de antemão filtrados e exibidos numa imagem 
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purificada da representação humana e domesticada da vida selvagem. Afinal de contas, 

―os animais no zoológico eletrônico não apresentam mau-comportamento, mas estão 

comprometidos a repetir infinitamente uma interpretação de seu complexo 

comportamento‖ (Davies, 2000: 259). Esterilização especista da agência, performance e 

multiplicidade animal através de sua desterritorialização simbólico-imagética.  

É importante que tenhamos em conta que muitas das incompletudes e limitações 

atribuídas aos animais não-humanos tratam-se de projeções da cultura antropocêntrica, 

projeções da matriz de inteligibilidade especista que oculta seu caráter arbitrário ao 

naturalizar e engessar a fisiologia, neurologia e a subjetividade não-humana. 

Assim,―questões sobre os animais transgredirem as expectativas humanas de como os 

animais devem ser, como devem se comportar e onde eles devem ou não estar 

presentes‖ (Philo, 2000: 58) devem ser levadas à tona, afim de que possamos deixar em 

aberto as multiplicidades e potências animais e de situar as pretensões especistas. 

O compartilhar do espaço urbano da Londres de século XIX entre humanos e 

animais de rebanho nos fornece elementos importantes relativos à agência animal e sua 

geograficidade. Dentre as várias redes de formações discursivas mobilizadas para 

justificar a desterritorialização de animais de rebanho do espaço urbano londrino, 

àqueles que dizem respeito a ―pressuposições morais‖ (Philo, 1998: 63) a respeito dos 

comportamentos animais são bastante interessantes. A forma como os animais de 

rebanho se alimentam, seu cheiro, onde depositam seus excrementos foram 

constantemente mobilizados para falar do caráter ―degenerante‖ (Philo, 1998: 63) do 

espaço quando compartilhado com esses animais. A forma como esses animais se 

apropriavam e transitavam na Londres urbana também geravam problemas e, 

frequentemente os comerciantes reclamavam da ―transgressão dos espaços dos 

mercados por parte de ovelhas e gados‖ (Philo, 1998: 64). O comportamento sexual dos 

animais também foi alvo de críticas moralistas, mobilizando elementos para justificar 

sua posterior desterritorialização da cidade. ―A sexualidade livre dos animais sendo 

livremente expressada nas ‗ruas públicas‘ foi colocada por Norris como completamente 

degradante‖, de modo que tais comportamentos ou tais usos do espaço urbano por parte 

dos animais, não somente afetaria ―mulheres e crianças‖ como poderia servir como um 

―estímulo para práticas sexuais impróprias à pessoas impressionáveis‖ (Philo, 1998: 
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64).  Intersecção
31

, bifurcação do controle antropo e zoológico dos dispositivos 

biopolíticos: desterritorializar os animais da cidade, pois seu comportamento, seu uso do 

espaço desestabiliza as políticas de gestão biopolítica
32

 da sexualidade humana. Gestão 

zoopolítica do território para garantir o controle biopolítico da sexualidade 

heterossexual e reprodutiva.  

A agência e resistência animal podem ser verificadas até mesmo em concepções 

baseadas em projeções morais e estigmatizações. É o caso dos pumas da Califórnia. A 

partir dos anos 1980, principalmente, existem um aumento do registro de ataque de 

pumas à pessoas no estado (Gullo e outras, 1998: 142). Ao apresentar as 

conceitualizações em um importante jornal da Califórnia, vemos aparecer 

recorrentemente termos como ―uma das maiores máquinas de matar da natureza, 

animais assassinos, serial killer, príncipe dos predadores‖, ironicamente atestando ―a 

agência dos pumas e a capacidade de pensar, tomar e garantir a responsabilidade por 

suas ações‖ (Gullo e outras, 1998: 142-3). 

Várias explicações são mobilizadas para explicar o aumento do registro dos 

ataques. Uma delas, afirma que o aumento dos registros se deu porque os pumas 

acharam uma forma mais fácil de se alimentar: ao invés de passarem horas ou dias atrás 

de um cervo, almoçar um cão parece algo bem mais prático. Mais uma vez a ironia 

aparece, já que ―essa reivindicação insinua que os pumas começaram a fazer uma 

escolha consciente de alterar seu padrão predatório histórico e seu modo de vida secreto 

porque eles repentinamente se tornaram preguiçosos‖ (Gullo e outras, 1998: 154). É 

interessante notar que esse estigma é duplo: por um lado atribui valor moral a 

comportamentos alimentares de pumas, colocando uma intencionalidade fria, calculista, 

cruel e sádica sob suas atitudes; por outro lado, baseando-se numa moral burguesa do 

trabalho, taxa-os de antemão como preguiçosos por ―evadirem o trabalho‖, tornando-se 

―‘não merecedores‘ de apoio público‘‖ (Gullo e outras, 1998: 154). Outra explicação se 

volta para o fato de a maioria dos ataques envolvendo pessoas ou animais domésticos 

terem sido feitos por pumas jovens, atestando ou a falta de experiência na caça ao lidar 

com as fronteiras de zonas urbanas e com os humanos, ou na coragem e por vezes 

                                                           

31
 Irei abordar especificamente as discussões sobre interseccionalidade no capítulo VI. 

32
 Sobre a noção de biopolítica ver o capítulo IV. Apesar do caráter positivo ou produtivo das técnicas 

biopolíticas, Foucault não deixa de notar que se tentou ―reduzir todo o sexo a sua função reprodutiva, à 

sua forma heterossexual e adulta e à sua legitimidade matrimonial‖ (2007: 114) no fim do século XIX, 

enquanto claros dispositivos de controle biopolítico da sexualidade.  
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inconsequência dos jovens felinos; ―esses caçadores inexperientes ainda têm de 

desenvolver uma ideia acurada do que/quem constitui uma presa‖ (Gullo e outras, 1998: 

156). 

Gullo e outras fazem um movimento perigoso, porém importante, no sentido de 

tentar compreender as concepções que os pumas podem fazer dos humanos, no contexto 

desse aumento de registro dos ataques. Entretanto, como bem afirmam, ―somente 

podemos especular sobre como os pumas conceitualizam as pessoas e sobre a 

diversidade de suas visões‖ (Gullo e outras, 1998: 156). O caráter adaptativo dos pumas 

pode explicar também essa situação, na medida em que o espaço de caça ficou 

restringido após a rápida urbanização californiana do pós-guerra, bem como pelo fato de 

algumas manadas de veados e cervos viverem em áreas urbanas e semi-urbanas (Gullo e 

outras, 1998: 155). Além disso, em locais onde os cervos não estão tão disponíveis, ―os 

pumas podem repensar suas ideias sobre o que é uma presa aceitável, e passam a ver 

pessoas como uma potencial fonte de comida‖ (Gullo e outras, 1998: 156). Tanto a 

reconceitualização dos pumas por parte das pessoas: ―pumas apresentam um grande 

risco (eles não apresentam)‖, quanto a das pessoas por parte dos pumas: ―as pessoas não 

apresentam risco (elas apresentam sim)‖ são baseadas em concepções mutuamente 

―ilusórias‖ (Gullo e outras, 1998: 156), o que pode apresentar perigo tanto para os 

humanos, quanto, principalmente, para os pumas.  

Baseada nos estudos de Claire Palmer, sobre as consequentes políticas de 

despossessão e resistências, inerente as geograficidades dos regimes colonialistas, 

Urbanik faz uma forte defesa da resistência animal, demonstrando mais uma vez, sua 

agência negativa. As políticas de ―invisibilidade e distanciamento‖ servem como 

técnicas de poder que permitem e operacionalizam a dominação de humanos e não 

humanos, por parte dos regimes coloniais, entretanto, isso não significa que todos os 

animais ―não possuem poder‖ (Urbanik, 2012: 169). Ao contrário, poderíamos afirmar 

que ―os animais possuem diferentes tipos de poder na forma da resistência: eles podem 

deixar uma área, ficar e sobreviver juntamente com os humanos ou utilizar o ambiente 

humano para sobrevivência‖ (Urbanik, 2012: 169). Num sentido oposto, a resistência 

animal pode ser utilizada para justificar a desterritorialização dos animais não-humanos. 

Tal é o caso dos macacos de um parque de preservação em Singapura, que 

―compartilham o espaço com humanos‖ (Urbanik, 2012: 171). Esses animais ―entram 

no lixo, roubam comida e utensílios domésticos, fazem muito barulho e geralmente são 



65 
 

um estorvo por não estarem ‗no seu lugar‘‖ (Urbanik, 2012: 169), o que gera clamores 

de residentes para que os macacos sejam removidos e levados para outra área. Parece 

que não só a resistência através dos saques incomoda os moradores, mas o próprio 

compartilhar do espaço com formas de vidas não-humanas e a livre circulação e 

apropriação do espaço por parte dessas, parece perturbar suas territorialidades e abalar 

suas matrizes de inteligibilidade.  

Apesar de ter afirmado a potência da metáfora, é necessário reconhecer que não 

se trata de uma estratégia universal. Hobson nos mostra que, mesmo os animais sendo 

encarados como aqueles que ―resistem às práticas de clausura levadas a cabo nas terras 

dos EUA ocidental‖ (2007: 255), muitas vezes os estudos animais/humanos focam essa 

resistência como uma mera metáfora. Os ―animais já são sujeitos de práticas políticas‖ 

(Hobson, 2007: 251) sobretudo através da exploração de seus corpos com fins de 

alimentação, entretenimento, produção de roupas ou cosméticos, pesquisas científicas, 

testes farmacológicos e etc. Ao reconhecer a agência animal no contexto da resistência, 

Hobson opera um importante descentramento do antropocentrismo e do especismo no 

seio da Geografia Humana, ao defender o argumento de que ―os animais podem e 

devem ser considerados sujeitos em geografia política‖ (2007: 251). Ao pensarmos os 

animais no contexto do especismo enquanto regime político e sua consequente 

resistência frente a esse quadro, devemos levar adiante a crítica no sentido de afirmar 

que ―eles passam a existir enquanto objetos de disputas políticas e não somente 

enquanto sujeitos a relações de poderes desiguais‖ (Hobson, 2007: 255). Hobson faz 

questão de eliminar a possibilidade de que sua concepção de agência animal ainda os 

reduza a um papel secundário ou passivo: 

 

Os animais aqui não são simplesmente mapeados em um mundo 

humano pré-existente, nem são atores estúpidos em diferentes 

políticas. Em vez disso, suas representações e sua presença 

física são co-criadoras de histórias, moralidades, subjetividades 

políticas e lugares que nós tomamos como naturais e/ou 

concebidos somente pela inventividade humana [...]. (Hobson, 

2007: 257). 

 

Apesar de considerar importante o descentramento de Hobson, sou reticente 

quanto a localizar os animais enquanto sujeitos, certamente não pelo fato de negar sua 
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agência, mas em função da enorme quantidade de concepções vagas, imprecisas e 

essencialistas de sujeito. A única maneira de pensar os animais enquanto sujeitos que 

me parece aceitável, e não parece ser a adotada por Hobson, é aquela que afirma o seu 

duplo processo, não só aquele que afirma que o sujeito é protagonista ativo de uma 

ação, mas também aquela ―[d]o sujeito que é constituído como sujeito – que é 

‗sujeitado‘ – e aquele que obedece‖ (Foucault, 2007: 95). 

Hobson faz questão também de destacar que ―eu, de forma alguma defendo os 

animais como possuidores de agência política no sentido racional e liberal – eles não 

podem tomar parte de processos de tomada de decisão institucional ou expressar suas 

preferências verbalmente‖ (2007: 263). Mesmo Hobson colocando que entende os 

animais enquanto ―participantes de redes políticas heterogêneas‖ (2007: 263), sua 

concepção de animais enquanto sujeitos políticos, de redes políticas ou mesmo de 

agência animal fica um pouco turva. Mesmo que os animais não sejam capazes de 

realizar as ações expostas, isso não significa que não possam ser sujeitos políticos em 

um sentido mais ―racional‖. Pessoas com capacidades diferenciais de fala, ou 

analfabetas, mesmo não podendo verbalizar ou escrever, ainda assim são consideradas 

sujeitos; do mesmo modo crianças novas ou pessoas com capacidades cognitivas 

diferenciadas. O ―argumento dos casos marginais‖ de Singer (2010, 2009) nos mostra 

que humanos com condições cognitivas, racionais ou verbais debilitadas, são incluídos 

na esfera ético-política, enquanto animais nas mesmas condições são sumariamente 

excluídos. De fato, argumentar que os animais participem de assembleias populares ou 

de deliberações políticas é ridículo. Entretanto, é igualmente ridículo pensar que a 

política somente se dá na esfera da elaboração racional e institucional de regras de 

convivialidade, ou que compor tais órgãos ou fazer parte de tais processos é condição 

sine qua non para ser um sujeito político.  

O estudo de Lulka (2004) sobre o controle dos bisões no Parque Nacional de 

Yellowstone nos oferecem contribuições riquíssimas para compreender a agência e 

resistência animal. Fazendeiros e pecuaristas vizinhos ao parque afirmam que manadas 

de bisões do parque são portadores da doença brucelose bovina, e assim, pediam e 

pressionavam para que o parque tomasse medidas para conter a doença e o avanço das 

manadas, de modo que estas ficassem dentro das fronteiras do parque. Mesmo o risco 

da transmissão sendo ―tão pequeno que não pode ser mensurado acuradamente‖, o 

parque levou a cabo medidas que atendiam ao clamor dos pecuaristas – cuja real 
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preocupação era o ―impacto econômico‖ que o status de carne e laticínios infectados 

poderiam ter para a pecuária de Montana (Lulka, 2004: 441).  

A própria agência dos bisões dificultou, desde o início, as estratégias de controle 

do parque. Os bisões do parque possuem uma forte relação com o movimento, com o 

circular, criando rotas não-lineares e territórios móveis, de modo que, ―sua população 

estava no processo de virar nômade‖, diz Lulka (2004: 453). Sua espacialidade nômade, 

que os levam para fora das fronteiras político-administrativas do parque, ainda 

atrapalhava também a inteligência do planejamento, de modo que não era possível 

estabelecer uma rota causal, lógica, linear ou periódica dos deslocamentos dos bisões. 

―Tais transgressões sugerem a potencial concretização de espaços abertos e nômades 

que ameaçam as relações existentes entre humanos, bisões e rebanhos‖ (Lulka, 2004: 

453). Entretanto, o parque foi além nas técnicas de controle, e também foi a resistência 

dos bisões: 

 

Na região de Yellowstone, no entanto, agências de gestão com a 

responsabilidade de conservar a população dos bisões e os regimes de 

propriedade existentes, trabalham para eliminar os movimentos dos 

bisões, consolidando, assim, a população. Uma série de técnicas de 

gestão têm sido utilizadas ao longo dos anos. Estes métodos incluíram 

perseguir os bisões por helicópteros, arrebanhá-los pelo pessoal do 

parque, instalação de guardas de rebanho em estradas, construção de 

cercas ao longo das rotas de viagens conhecidas, fitas gravadas com 

uivo de lobos, o uso de dispositivos que fazem barulho como disparar 

de armas, disparo de balas de borracha, atrair bisões com feno, entre 

outros. No entanto, por várias razões, essas técnicas foram em grande 

parte ineficazes. Os bisões aprenderam a desviar das perseguições de 

helicóptero. Com o tempo, eles tornaram-se cada vez mais resistentes 

ao pastoreio. Os bisões subiram encostas e usaram caminhos 

alternativos para fugir das cercas e dos guardas de rebanho. Em uma 

ocasião,  subindo uma encosta, empurraram a neve em direção a um 

guarda de rebanho, permitindo que outros bisões passassem 

diretamente pelo trilho. Ruídos de vários tipos perderam seu impacto 

(se é que já tiveram algum), conforme os bisões se acostumaram a eles 

(Meagher, 1989b). Similar aos movimentos dos bisões mencionado 

anteriormente, os bisões revelaram uma capacidade de se adaptar ao 

encontrar obstáculos. Consequentemente, o principal método para 

lidar com os bisões móveis tem sido matá-los quando eles se movem 

para além dos limites do parque. (Lulka, 2004: 454). 

 

As geografias animais têm se ―focado em animais de sangue quente, prestando 

pouca atenção em peixes e ambientes marinhos‖ (Bear e Eden, 2011: 336), entretanto ao 
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focar os peixes no contexto da pesca esportiva [sic] britânica, Bear e Eden nos oferecem 

elementos para pensar agência e resistência até mesmo entre os peixes. Numa entrevista 

com um pescador, isto é, uma pessoa que convive numa relação problemática, 

entretanto, profunda e intensa com esses animais, afirma que ―os peixes sabem onde o 

pescador está, então eles vão para onde o pescador não está‖ (Bert apud Bear e Eden, 

2011: 348). É interessante que as próprias pescadoras ―enxergam a habilidade do peixe 

de ativamente evitar ser pego‖, evidenciando assim a própria ―agência do peixe e suas 

destrezas e habilidades‖ (Bear e Eden, 2011: 348). Entretanto, vale destacar que Bear e 

Eden são muito pouco críticas com relação ao valor instrumental dado aos peixes no 

contexto da pesca esportiva (sic) britânica, chegando ao ponto de afirmar absurdos 

como um ―devir-peixe do pescador‖ (Bear e Eden, 2011: 343), esquecendo o caráter 

eminentemente minoritário do devir (Deleuze e Guattari, 2007: 369) e a natureza maior 

da pesca esportiva (sic). 

Emma Power (2009) nos mostra como a agência animal, sobretudo a dos gambás 

na Austrália pode alterar as dinâmicas, espacialidades e temporalidades do lar. Power 

fez entrevistas com moradoras de bairros de classe média afastados em Sydney, onde a 

casa é compartilhada com gambás que ocupam o sótão. Ao ocupar os sótãos, ―os 

gambás trazem um ritmo noturno pra casa‖, e através de seu comportamento (regimes e 

horários de alimentação, tipos de vocalizações e formas de se comunicar, formas de 

caminhar e seus hábitos noturnos) atuam para produzir ―um corpo cansado, rabugento e 

frustrado‖ nas donas de casa (Power, 2009: 4). Fato curioso, já que ―gambás preferem 

em absoluto morar em prédios do que em árvores ocas, que são imaginadas como seus 

lares mais ‗naturais‘ (Power, 2009: 5). Isso nos leva a concluir que a escolha de 

construir seus lares em casas suburbanas é deliberada por parte dos gambás, mesmo 

sendo uma estratégia de resistência para sobreviver à desterritorialização, ao avanço da 

mancha urbana sobre seus lares antigos. O compartilhar do espaço urbano, a construção 

de lares compartilhados entre humanos e gambás mostra como, a partir ―dos tempos dos 

gambás e de suas temporalidades‖, de sua agência e resistência, eles ―moldam e 

(des)fazem o lar‖ (Power, 2009: 8). 

É preciso deixar claro, antes de avançar, que, apesar de ter falado de agência 

negativa, entendo a resistência - para além do meramente negativo e reativo - como um 

conjunto de estratégias que, em determinado momento, opera um salto qualitativo de 

criação. Vimos isso no caso da criação de estratégias dos bisões no parque de 
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Yellowstone ou no caso dos gambás nos subúrbios de Sydney: resistência significa 

criar estratégias de resistência. Igualmente, a agência positiva pode se dar no contexto 

de alguma resistência, reação ou negação. Desse modo, afirmo que a realidade parece 

sempre mais complexa e, nessa direção, devemos ter em mente o caráter essencialmente 

ilustrativo ou didático dessa distinção, isto é, devemos ter em mente que agência 

negativa possui uma dimensão criativa, e que, igualmente, a agência positiva possui 

alguma dimensão de resistência. Dito isto, adentremos no mundo de criação afirmativa 

dos animais não-humanos.  

De fato a literatura e os estudos das geografias animais focam mais a agências 

animal em suas práticas de resistências (ou transgressões), e em uma análise superficial, 

a agência positiva aparece menos nas pesquisas. No entanto, não podemos deixar de 

notar que ―os animais podem criar os seus próprios espaços ‗bestiais‘, quer seja através 

da resistência frente a localizações humanas, quer seja através de sua própria agência‖ 

(Johnston, 2008: 05). Se por um lado, Johnston avança no sentido de focalizar a 

positividade da agência animal, por outro, fica claro que sua concepção da resistência 

animal os coloca na clausura da impotência novamente. Ao opor ―resistência‖ à 

―própria agência‖, Johnston deixa subentendido que as resistências animais estão 

desprovidas de agência, no sentido de que são ações meramente reativas, quase como 

reflexo.  

Mais uma vez a Antropologia se mostra rica para discutir a agência animal, e 

Johnston (2008) retoma os estudos do antropólogo Tim Ingold para desenvolver a sua 

―geografia animal do habitar‖. ―Ingold sugere que, enquanto humanos e não-humanos 

compartilham as mesmas capacidades de consciência, emoção, agência e uma 

capacidade semelhante para sentir e sofrer, os humanos estão sozinhos na capacidade 

para o habitar imaginativo‖ (Johnston, 2008: 09). Assim, a agência animal estaria ligada 

à urgência, à imediatez e não à dimensão imaginativa, entretanto, isto não indica que a 

agência animal seria uma ―força impotente‖, já que a diferença entre humanos e animais 

seria ―de grau, não de tipo‖ (Johnston, 2008: 9-10). Ingold até mesmo fala dos animais 

como possuidores de uma ―pessoalidade‖ (Johnston, 2008: 10). Entretanto, por mais 

que existem avanços ético-políticos na concepção de Ingold/Johnston, não podemos 

deixar de notar que o corte, mais uma vez restabelece a clausura animal e reterritorializa 

a ―máquina antropológica‖, isto é, a ―produção do humano mediante a oposição 

homem/animal, humano/inumano‖ (Agamben, 2007: 75). 
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Mesmo dentro de um contexto onde não podemos separar, propriamente, criação 

de resistência, o caso de Angélica, uma polvo gigante do Pacífico que vive encarcerada 

em um aquário (The Deep) em Londres, serve como uma importante fonte de reflexões 

a respeito da dimensão mais afirmativa da agência animal. Através das observações de 

campo de Christopher Bear, podemos ver que ―ela está bastante calma hoje [...] poucos 

movimentos, quase invisível, poderia facilmente ser confundida com uma rocha [...] Um 

menino ao meu lado diz pra sua mãe: ‗o polvo está entediado‘‖ (2011: 299). 

Obviamente, trata-se de um ―ser deslocado‖ (Bear, 2011: 300), desterritorializado. 

Entretanto, como destaquei, a resistência possui uma dimensão criativa. Angélica, 

quando quer comer fora de seus horários programados ―se joga contra a parede do 

tanque. De forma bem violenta‖, mostrando assim ―aspectos de sua subjetividade [...] 

como sua habilidade parcial para determinar seus horários de alimentação‖ (Bear, 2011: 

300-1). Trata-se de uma estratégia de fazer pressão nos funcionários para obter sua 

alimentação: os gestores do aquário não querem ter um tanque quebrado, nem um 

animal que se debate contra as paredes, assustando visitantes, e nem os funcionários 

querem ser repreendidos por negligência por seus superiores. Da mesma forma, 

podemos entender o tédio de Angélica – para além de uma resposta afetiva frente a uma 

situação de desterritorialização – como uma performance para ser entretida, já que 

assim ela recebe ―muitos brinquedos‖ dos funcionários e sua comida é colocada em 

tubos ―onde ela tem de se espremer pra comer‖ (Bear, 2011: 301), o que é muito 

divertido pra ela. Mas colocar comida em tubos não é o suficiente para suprir suas 

necessidades materiais e afetivas provocadas por sua desterritorialização: truques 

elaborados com comida artificial não são o suficiente para suprir a complexidade de um 

ambiente e território animal. Nesse sentido Angélica é afirmativa: sorrateiramente subiu 

―as paredes de seu aquário‖ e devorou o ―imperador nautilus‖ (Bear, 2011: 301) (um 

molusco) uma atração do aquário que vivia ao lado de seu tanque. 

Além disso, uma importante discussão a respeito do caráter afirmativo e da 

própria agência animal tem relação com a individualidade animal. Se por um lado, é 

importante encarar os animais enquanto sujeitos e enquanto uma categoria, um grupo 

social estudado pela geografia, devemos entender também que ―a tendência em falar de 

coletividades como ‗animais‘, ‗espécie‘, ‗rebanhos‘, enquanto se fala menos de criaturas 

individuais‘‖ (Bear, 2011: 297) pode ser sintomático da instalação de uma ―presença‖ 

(Derrida, 2011B) nas geografias animais. Além de focar em ―animais de sangue frio em 
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espaços não-aéreos‖, Bear defende que ―se preste mais atenção na experiência vivida de 

animais individuais‖ (2011: 297). A redução da multiplicidade e da potência animal à 

miséria ético-política que é o estatuto moral dos animais faz parte do especismo 

enquanto regime político, como bem nos lembra Derrida ao falar da redução dos 

animais não-humanos à ―o animal‖, o que não é um ato inocente, mas demonstra ―sua 

participação engajada, continuada, organizada em uma verdadeira guerra de espécies.‖ 

(2011C: 61). Guerra que o aquário The Deep e seus gestores engajam-se, ao 

desterritorializá-la e exibi-la em uma cela de vidro; engajam-se também ao representá-la 

enquanto ―um expoente de sua espécie‖ (Bear, 2011: 300), e não enquanto um ser 

individual, portador de suas próprias subjetividades e particularidades. 

Desterritorialização material e ético-ontológica; geografias concretas e subjetivas.  

Assim, procurar entender as geografias que Angélica constrói, em sua interface 

com os humanos constitui um passo para descentrar esse paradigma, e afirmar suas 

individualidades, subjetividades e toda a potência de sua multiplicidade; encará-la 

enquanto um indivíduo ―com sua própria subjetividade‖ (Bear, 2011: 300). Dito isto, o 

esforço de Bear em se propor a enxergar as geografias de Angélica a partir de sua 

individualidade e subjetividade, apesar de pouquíssimo crítico quanto a sua condição 

desterritorializada e encarcerada, se mostra como um passo importante para superar esse 

quadro. 

As interações entre humanos e aves em parques e áreas de alimentação de aves 

em Peterborough (Inglaterra) demonstram a potência criativa dos animais não-humanos. 

Em sua pesquisa de campo, Campbell agrupou três tipos de comportamento das aves 

que demonstram sua ―agência ativa‖: ―individualismo em termos de espécie; mudanças 

de comportamento e reação à alimentação por humanos; comportamento pré e pós 

alimentação‖ (2008: 476). A tomada ou não de iniciativa por parte das aves, envolvia 

também ―a esperança no sucesso‖, ―tomada de risco‖ e o ―medo do fracasso‖ 

(Campbell, 2008: 476). O compartilhar do espaço entre as diferentes aves e humanos 

cria toda uma rede de usos estratégicos do espaço, e políticas de construção ou rupturas 

de alianças: ―as gaivotas, tornaram-se mais agressivas‖, já que possuem maior porte; por 

outro lado ―os patos refugiaram-se ao lado dos humanos‖ (Campbell, 2008: 478), onde 

recebiam mais petiscos em função de seu carisma. Assim, ―os espaços criados por 

humanos introduzem subjetividade nas relações ecológicas‖ de modo que a presença 

humana ―mudou o espaço para as aves‖ (Campbell, 2008: 478). Através do 
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estabelecimento dessas redes e estratégias temos uma ―modificação dos espaços 

animais/humanos compartilhados‖ (Campbell, 2008: 477). Campbell leva suas 

discussões sobre agência das aves no contexto dos espaços compartilhados ainda mais 

longe: 

 

Os resultados da pesquisa social contribuem para o entendimento do 

comportamento das aves - tanto inter, quanto intra-espécie (com ou 

sem a presença humana) - e da definição de agência, porque eles 

documentam o papel compartilhado de aves e humanos na criação de 

espaços de lazer humano, pensamento estratégico, alimentação de 

aves, competição, reação e capacidades. [...] As ações dos pássaros 

podem ser entendidas como estratégias, baseadas em suas esperanças, 

decisões e medos? Baseado nos resultados desse estudo, a resposta é 

um ‗sim‘ categórico. As estratégias das gaivotas (pairar, pirataria 

aérea, mergulhar, observação agitada e empoleirada) foram 

frequentemente bem sucedidas, e foram levadas a cabo em pessoas 

que não estavam alimentando pássaros, patos e nos gansos mais 

robustos. Essas pareceram, depois, respostas aprendidas baseadas na 

―esperança‖ de sucesso. (Campbell, 2008: 478). 

 

É importante também, afastar as interpretações etologizantes que tentam 

encerrar a potência animal no contexto de um mecanicismo cognitivo ou 

comportamental, devemos ―ir além da definição de adaptação ecológica [...] devemos, 

definitivamente, classificar as aves como actantes ou agentes se adaptando a mudanças‖ 

(Campbell, 2008: 479). A (des)construção de suas estratégias e alianças em espaços 

compartilhados, que acabam por sua vez (re)criando esses próprios espaços, devem ser 

consideradas como importantes elementos para a reavaliação da potência animal e para 

repensar os limites ético-políticos e espaciais que o especismo enquanto regime político 

coloca.  

Para Lulka, a ―agência não-humana‖ está indissociavelmente ligada aos 

deslocamentos e ao movimento, de modo que, ao reconhecer os elementos que ―limitam 

o movimento e a distribuição geográfica dos não-humanos‖, ele clama estar criando 

uma ―ética do movimento‖ (2004: 440) com base nas reflexões de Deleuze e Guattari. É 

nessa direção que as estratégias de resistência dos bisões frente aos dispositivos de 

controle territoriais do parque de Yellowstone, podem ser vistas também sob o ponto de 

vista afirmativo, assim ―os bisões não necessitam de conservação no sentido tradicional, 

através de sua própria agência eles podem construir seus próprios espaços, através de 
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atos repetitivos de resituação‖ (Lulka, 2004: 448). Lulka parece colocar o movimento 

como uma constante ontológica dos bisões, de modo que todas as estratégias de frear 

seus movimentos por parte dos agentes do parque, desafiam a suposta natureza da 

agência animal, de modo que, ―a incompatibilidade entre teoria e ação, em especial sob 

a luz da teoria deleuzeana da vida selvagem destaca a natureza imprópria das políticas 

que visam impor um refúgio sedentário para organismos biológicos‖ (2004: 455). As 

políticas de gestão ambiental e planejamento territorial ambiental são falhas, na medida 

em que não reconhecem a multiplicidade do movimento para a espacialidade animal 

não-humana; confinando-os em refúgios encerrados e de fronteiras fixas. Entretanto, ao 

reconhecer a necessidade do movimento e um certo nomadismo animal (especialmente 

no caso dos bisões) como elemento afirmativo de sua agência e geograficidade, é 

necessário também que não vejamos isso como um elemento constituinte de uma 

natureza animal, seja lá o que isso signifique, isto é, não se trata de reterritorializar um 

essencialismo. Não queremos desconstruir a atual clausura ético-ontológica do estatuto 

moral dos animais não-humanos para encerrá-los novamente em uma suposta essência e 

natureza ao movimento. 

Os animais possuem agência, inclusive para construir um ―uso dos prazeres‖ 

(Foucault, 2012C: 19) que transborda as fronteiras entre as espécies, recriando ainda as 

―paisagens morais‖ (Proctor, 1998: 194). Um homossexual morreu de peritonite aguda, 

causada pela perfuração do cólon ao ser penetrado analmente por um cavalo no estado 

de Washington. Devemos ver nesse fato, não somente uma ocasião para ―explorar as 

geografias legais das fronteiras animal/humano [...] [e] a forma pela qual essas 

fronteiras são policiadas‖, mas também para explorar as dimensões jurídico-políticas da 

heterossexualidade e dos dispositivos biopolíticos de controle da sexualidade. Ao 

avaliar os discursos feitos por grupos da cidade após o fato, Brown e Rasmussen 

notaram que ―os discursos tentam condenar o ato de ser fodido por um cavalo, não para 

proteger cavalos ou indivíduos, mas para demonstrar preocupação com a transgressão 

das fronteiras‖ (Brown e Rasmussen apud Urbanik, 2012: 68). Assim, o discurso que 

afirma que o cavalo não possuía capacidade de consentir, se mostra como uma falácia, 

já que ―se os animais não podem ser considerados hábeis em consentir fazer sexo, como 

eles vão consentir em serem assassinados para produzir comida ou leite?‖ (Urbanik, 

2012: 68). O consentimento é utilizado como um dispositivo, que mascara a 

preocupação em manter as regulações normativas de gênero, manter a ―ficção 
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reguladora da coerência heterossexual‖ (Butler, 2010: 194) e a heterossexualidade como 

regime político, com ares de preocupação bem-estarista. Produções discursivas que 

parecem, antes de mais nada, querer garantir o controle da ―sexualidade anormal‖: 

judicialização e ―psiquiatrização do prazer perverso‖ (Foucault, 2007: 122/116). 

Transversalidade espacial e discursiva do ―dispositivo da sexualidade‖ (Foucault, 2007: 

117). ―A homossexualidade, exibicionistas, fetichistas, zoófilos e zooerastas‖ (Foucault, 

2007: 51) toda essa fauna sexodesviante deve ser contida por uma vigilância 

―sexopolítica‖ (Preciado, 2013: 58) espacial contínua: não é por menos que no contexto 

de emergência da biopolítica, ―o homossexual‖ se torna ―uma espécie‖ (Foucault, 2007: 

51). Conservação da paisagem moral heteronormativa através de um discurso de bem-

estar animal. 

Uma leitura crítica certamente poderia acusar algumas dessas concepções sobre 

a agência animal de antropomórfica. Entretanto, como nos mostram Philo e Wilbert 

(2000), as discussões a respeito do antropomorfismo são mais complexas do que podem 

parecer. Como é de se esperar, ―concordamos em criticar os trabalhos que extrapolam, 

ao atribuir intenção, objetivos, estados mentais e práticas materiais humanas à animais 

não-humanos, apagando assim, a ‗outridade‘ desses animais‖ (Philo e Wilbert, 2000: 

18). Crítica que cabe, em partes a ANT, já que esta se engaja, mesmo que não 

voluntariamente, em ―colonizar o continente ainda não descoberto do Outro‖ (Johnston, 

2008: 6).  

Mas nem todas as acusações de antropomorfização são feitas a partir de um 

ponto de vista anti-especista. Ao contrário, pode-se ver claramente um 

―antropocentrismo duro nas acusações padrão de antropomorfismo [...] o que implica 

que não existe nenhuma continuidade entre humanos e não-humanos (animais inclusos) 

e, assim, nenhuma base para nós (humanos) compartilharmos nada com outros seres no 

mundo‖ ‖ (Philo e Wilbert, 2000: 19-20). ―Esse tipo de antropocentrismo mina qualquer 

base para uma ‗política‘ mais inclusiva‖ ‖ (Philo e Wilbert, 2000: 20). 

Para escapar dessa armadilha, Philo e Wilbert optam por fazer uma distinção 

entre antropocentrismo e antropomorfismo. 

 

Na realidade, estamos separando antropomorfismo e 

antropocentrismo como duas coisas distintas, até mesmo 
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opostas. Antropomorfismo, em nosso entendimento, permite que 

se ‗exploda‘ o humano em diferentes registros do real, de forma 

que fragmentos do que nós normalmente julgamos como 

‗humano‘, podem ser traçados por todo o mundo animal e das 

‗coisas‘. O antropocentrismo, por outro lado, deseja fechar os 

portões em volta da figura existente do humano, referenciando 

tudo a partir do humano e não prestando muita atenção a nada 

que não pertença diretamente ao humano convencional, à sua 

escala e escopo de atuação. (Philo e Wilbert, 2000: 28). 

 

Philo e Wilbert optam por reconhecer ―formas diferenciadas de 

antropomorfismo‖ (2000: 28), onde algumas estariam mais próximas de uma visão anti-

especista, ao descentrar o humano do trono único da agência, e outras, ao contrário, 

reterritorializariam um antropocentrismo, ao projetar características humanas no mundo 

não-humano, apagando sua multiplicidade e negando sua diferença ético-ontológica. 

Indo adiante em sua distinção, Philo e Wilbert terminam por adotar um 

antropomorfismo crítico ―para explorar os ganhos teóricos, políticos e éticos que podem 

resultar de um antropomorfismo cauteloso, para os nossos estudos‖ (Philo e Wilbert, 

2000: 20). 

Philo, num artigo de 1998, afirma que ―aplicar tais termos aos animais corre o 

risco de ser antropocêntrico, interpretar os seres não-humanos através das lentes do 

mundo humano‖ (1998: 52). Para fugir da acusação de antropomorfização dos animais 

não-humanos através de sua concepção de agência animal, Philo adota uma estratégia 

diferente daquela adotada em conjunto com Wilbert, ele cede, argumentando que 

―decidi simplificar meu argumento, ao escrever que os animais transgridem, e não 

resistem‖ (1998: 52). 

Uma das razões pela qual pouco se avançou no estudo de indivíduos animais 

não-humanos nas geografias animais, aponta Bear, está relacionado com ―esse 

antropomorfismo, cujo qual as geógrafas permanecem cautelosas‖ (2004: 299). De fato, 

―existe um risco do foco em indivíduos ser interpretado como altamente 

antropomórfico‖ (Bear, 2004: 303). Essa reticência em se engajar em tais estudos é 

plausível, na medida em que reconhece ―a parcialidade inerente e a impossibilidade de 

realmente saber o que os animais não-humanos estão pensando‖ (Bear, 2004: 303). Bear 

encontra uma saída parecida com a de Philo e Wilbert, ao clamar a construção de um 

―antropomorfismo responsável‖ (2004: 302). 
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Para Campbell, a questão consistia em saber se era possível explorar o 

―comportamento animal enquanto estratégias, ou expressão de esperanças e medos, sem 

cair num antropomorfismo excessivo, a atribuição de características humanas aos 

animais?‖ (2008: 472). A questão não é respondida. Parece ter mais um caráter de 

estranhamento performático, apesar de não ser explicitado. Entretanto, Campbell, na 

mesma linha das outras geógrafas animais, opta por ―testar os méritos de uma 

abordagem mais antropomórfica do comportamento animal‖ (2008: 473), não só 

enquanto um experimento de método, mas enquanto uma aposta ético-política.  

Ao se deparar com as discussões sobre antropomorfismo nas geografias animais, 

Johnston notou que existem duas questões principais que são recorrentes nessas 

pesquisas: ―A primeira é, como a presença incorporada e bestial dos não-humanos 

podem ser pesquisadas e escritas, numa forma que não silencie, encubra ou amarre-os. 

A segunda é o conflito para afirmar o lugar do antropomorfismo, já que a fronteira 

natureza/cultura foi deslocada para um vórtex mais relacional‖ (2008: 7). Johnston traz 

como resposta para esse dilema uma perspectiva semelhante das demais: a necessidade 

de um ―antropomorfismo responsável‖ (2008: 13). 

De todas as geógrafas animais que se deparam com a crítica ou com os limites 

do antropomorfismo, a saída adotada é sempre a mesma: a de um antropomorfismo 

reticente, situado, modesto, crítico ou responsável. Philo e Wilbert abriram uma porteira 

para a polêmica que se popularizou. 

 De fato, desconstruir o presente estatuto moral e ontológico dos animais não-

humanos, que lhes atribui como natural a clausura da impotência político-cognitiva, 

através da projeção de características supostamente humanas sobre eles, seria um 

fracasso ético-político, já que se daria sob os limites da reterritorialização de um 

antropocentrismo. Se, por um lado, existe uma crítica pertinente que afirma que certas 

concepções de agência animal parecem projetar aspectos exclusivamente humanos em 

animais não-humanos, apagando assim, suas diferenças, por outro, parece haver numa 

certa crítica à concepções anti-especistas de agência animal, um forte ranço 

antropocêntrico, que não admite que os seres humanos não são os únicos portadores de 

certas características (cognitivas, ontológicas, morais, políticas...), apagando assim, 

qualquer traço compartilhado entre humanos e formas de vida não-humanas.  
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Apesar do movimento de adotar uma postura reticente com relação ao 

antropomorfismo ser interessante, sobretudo a partir das discussões que suscitam, não 

posso deixar de notar que, do ponto de vista ético-político da crítica anti-especista, 

acredito que este movimento é demasiado arriscado, quando não um erro estratégico. A 

partir de uma crítica etimológica poderíamos evidenciar esse ponto: não se trata tanto de 

atribuir forma humana aos não-humanos, como a palavra sugere, mas sim, demonstrar 

as propriedades materiais e subjetivas que os assim chamados humanos compartilham 

com o mundo não-humano. Que fique bem claro: não devemos ―revogar a reivindicação 

de [tentar] conhecê-los‖ (Johnston, 2008: 14). Mas essa tentativa não deve consistir em 

pulverizar características humanas (mesmo as compartilhadas) sobre o mundo não-

humano, mas em destronar a narrativa especista que está sempre por enclausurar os 

(animais)não-humanos para fora das fronteiras do ―aberto‖ (Agamben, 2007: 111), das 

multiplicidades e da potência. 

 

 

 

 

 

IV - Políticas Espaciais da Carne 
 

A Zoopolítica, por outro lado, sugere a inescapável contiguidade ou 

sangria entre bíos e zoé, entre as políticas da vida social humana e 

uma política da animalidade que se extende à outras espécies. 

Nicole Shukin (2009: 09). 

 

Foi a vida, muito mais do que o direito, que se tornou objeto das lutas 

políticas, ainda que estas últimas se formulem através de afirmações 

de direito. 

Michel Foucault (2007: 158). 
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Só que, quando o poder toma desta maneira a vida como objeto ou 

objetivo, a resistência ao poder passa a fazer-se em nome da vida, e a 

volta contra o poder. 

Gilles Deleuze (2006: 99). 

 

É verdade que a necessidade afirmativa de centrar-se na potência animal não-

humana é um traço comum nas geografias animais contemporâneas, ao menos em uma 

certa tendência. Apesar disso, existe um esforço significativo nas geografias animais em 

pesquisar a espacialidade das práticas especistas de controle dos corpos animais, da sua 

carne, seja ela para gerir sua vida ou demandar sua morte.  

Grande parte desses estudos acaba por demonstrar a espacialidade e também 

que, a própria tecnologia de poder biopolítica volta-se também, ou principalmente para 

o corpo social animal. Como consequência, uma quantidade significativa das pesquisas 

que avançam por esse terreno, acaba por se deparar com a necessidade de se utilizar do 

referencial teórico-metodológico e ético-político foucaultiano, ora de maneira mais clara 

e direta, ora de maneira mais difusa e indireta. Antes de me aprofundar na análise das 

geografias animais, faz-se necessário uma breve exposição genealógica da tecnologia 

biopolítica, seus desdobramentos contemporâneos e sua recente apropriação por parte 

de filósofas feministas e da ética animal. 

Foucault situa a biopolítica em um contexto mais amplo, de transições, 

intersecções e sobreposição de outras tecnologias de poder (Foucault; 2005, 2008, 

2007). Em um contexto anterior ao desenvolvimento da Modernidade, marcado pelo 

feudalismo e pelas monarquias absolutistas europeias, temos o desenvolvimento de uma 

tecnologia de poder pautada, sobretudo no ―direito de vida e de morte‖, na sanção 

soberana de ―fazer morrer e deixar viver‖ (Foucault, 2005: 286). A esse poder, Foucault 

dá o nome de ―poder soberano‖ (Foucault, 2007: 147). Poder que, sem sombra de 

dúvidas, pode ser associado ao ―poder real‖, cuja principal forma de legitimação 

consistia nos aparelhos jurídicos, na elaboração de leis e decretos por ele encomendados 

(Foucault, 2012A: 280). Esse poder de vida e morte do soberano é, certamente, um 

poder assimétrico, que ―só se exerce de forma desequilibrada, e sempre do lado da 

morte‖, e em última análise é sempre um ―direito de matar‖ (Foucault, 2005: 286).  

Entretanto, esse poder que, certamente pode ser associado ao poder do rei, não se 

limitava a ele. É possível dizer que era concedido ―ao pai de família romano o direito de 
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‗dispor‘ da vida de seus filhos e de seus escravos; podia retirar-lhes a vida, já que a 

tinha ‗dado‘‖ (Foucault, 2007: 147). 

Por outro lado, em meados do século XVIII na Europa, vemos emergir uma nova 

tecnologia de poder, cujo aspecto marcante seria a ―assunção da vida pelo poder: se 

vocês preferirem, uma tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo, uma espécie 

de estatização do biológico‖ (Foucault, 2005: 285-6).  Essa tecnologia não emerge com 

o intuito de ―substituir‖, senão de ―completar esse velho direito de soberania‖ (Foucault, 

2005: 287).  Essa nova tecnologia, poderíamos dizer, bifurca-se entre ―tecnologia 

regulamentadora da vida [biopoder] e a tecnologia disciplinar do corpo [poder 

disciplinar]‖ (Foucault, 2005: 297). 

A disciplina, que é ligeiramente anterior às técnicas biopolíticas, emerge para 

dar conta do corpo individual nos cálculos do poder, gerir suas performances, controlar 

seus gestos, aperfeiçoar seu uso e minimizar seus desvios: 

 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma 

arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas 

habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação 

de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais 

obediente quanto mais útil, e inversamente. Forma-se então uma 

política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma 

manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 

comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder 

que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. (Foucault, 2011: 133). 

 

Ela foca o corpo, a partir de um cálculo estratégico que visa diminuir e ao 

mesmo tempo fomentar suas potências, a depender das utilidades que se pode extrair 

delas, isto é, ―a disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de 

utilidade‖ e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência)‖ 

(Foucault, 2011: 133-4). O que emerge então, como alvo primordial do poder 

disciplinar é o corpo individual, de modo que seus ideólogos criaram ―processos para a 

coerção individual e coletiva dos corpos‖ (Foucault, 2011: 163). E para garantir a 

precisão do corpo enquanto objeto do poder, para que suas forças e desvios sejam 

cirurgicamente produzidas e controladas, a disciplina necessita pensar o ―ordenamento 

espacial dos homens‖, criar um ―espaço disciplinar‖ (Foucault, 2011: 143).   
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As disciplinas, organizando as "celas", os "lugares" e as "fileiras" 

criam espaços complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e 

hierárquicos. São espaços que realizam a fixação e permitem a 

circulação; recortam segmentos individuais e estabelecem ligações 

operatórias; marcam lugares e indicam valores; garantem a obediência 

dos indivíduos, mas também uma melhor economia do tempo e dos 

gestos. São espaços mistos: reais, pois que regem a disposição de 

edifícios, de salas, de móveis, mas ideais, pois projetam-se sobre essa 

organização das caracterizações, estimativas, hierarquias. (Foucault, 

2011: 142-3). 

Esse espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, 

onde os indivíduos estão inseridos num lugar fixo, onde os menores 

movimentos são controlados, onde todos os acontecimentos são 

registrados, onde um trabalho ininterrupto de escrita liga o centro e a 

periferia, onde o poder é exercido sem divisão, segundo uma figura 

hierárquica continua, onde cada indivíduo é constantemente 

localizado, examinado e distribuído entre os vivos, os doentes e os 

mortos - isso tudo constitui um modelo compacto do dispositivo 

disciplinar. (Foucault, 2011: 187-8). 

 

 

Desse modo, o controle disciplinar dos corpos necessita de seus espaços e 

também de suas instituições específicas, que funcionam pelo sequestro de indivíduos 

que fogem à norma, procurando adequá-los, procurando criar assim, ―corpos ‗dóceis‘‖ 

(Foucault, 2011: 133).  É nesse contexto que o próprio espaço passa a ser alvo do poder, 

mostrando que para ordenar os corpos, é necessário ordenar o espaço, e desse modo 

aparecem as reformas nas escolas, nos hospícios, nas fábricas, nos conventos e 

principalmente nas prisões. A semelhança entre esses espaços, ademais de sua 

morbidez, atesta a articulação de um poder que, ao mesmo tempo que procura as 

minúcias, globaliza seus dispositivos: 

 

 

Acaso devemos nos admirar que a prisão celular, com suas 

cronologias marcadas, seu trabalho obrigatório, suas instâncias de 

vigilância e de notação, com seus mestres de normalidade, que 

retomam e multiplicam as funções do juiz, se tenha tornado o 

instrumento moderno da penalidade? Devemos ainda nos admirar que 

a prisão se pareça com as fábricas, com as escolas, com os quartéis, 
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com os hospitais, e todos se pareçam com as prisões? (Foucault, 2011: 

214). 

 

 

De modo que, poderíamos resumir os elementos constitutivos do poder 

disciplinar a partir de uma série, ―a série corpo - organismo – disciplinas – instituições‖ 

(Foucault, 2005: 298). 

O biopoder emerge no mesmo contexto da disciplina, entretanto, um pouco mais 

tarde que essa (Foucault, 2005: 298). Ele emerge a partir de uma rearticulação do velho 

direito soberano, onde sua equação ―fazer morrer ou deixar viver‖ dá lugar, cada vez 

mais para a sua inversão, ―‘fazer‘ viver e ‗deixar‘ morrer‖ (Foucault, 2005: 287). Trata-

se, como vimos anteriormente, da tomada de assalto, por parte dos dispositivos de poder 

daquilo que existe de biológico no ser humano, isto é, trata-se de uma tecnologia de 

poder que direciona-se ao ―homem vivo, ao homem ser vivo; no limite, se vocês 

quiserem, ao homem-espécie‖ (Foucault, 2005: 287). A vida humana, em todas suas 

manifestações, passa a ser alvo de um poder massivo e global, que ao mesmo tempo 

esquadrinha e estimula o centro e a periferia dos fenômenos da vida: morte, nascimento, 

reprodução, sexualidade, doenças, saúde, ambiente etc. (Foucault, 2005: 287). Eis o 

contexto: 

 

 

No terreno assim conquistado, organizando-o, ampliando-o, os 

processos da vida são levados em conta por procedimentos de saber e 

poder que tentam controlá-los e modificá-los. O homem ocidental 

aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie viva num mundo vivo, 

ter um corpo, condições de existência, probabilidade de vida, saúde 

individual e coletiva, forças que se podem modificar, e um espaço em 

que se pode reparti-las de modo ótimo. Pela primeira vez na história, 

sem dúvidas, o biológico reflete-se no político. (Foucault, 2007: 155). 

 

 

Com as disciplinas, vemos a emergência de uma ―anátomo-política do corpo 

humano‖, centrada nas ―disciplinas do corpo‖, por outro lado, com a emergência do 
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biopoder, passamos a ver uma ―bio-política da população‖, centrada nas ―regulações da 

população‖ (Foucault, 2007: 151-3 – grifos originais). A gestão da vida é dirigida não 

mais ao corpo individual, mas à população, que emerge agora como ―sujeito político, 

como novo sujeito coletivo‖ (Foucault, 2008A: 56), isto é, enquanto alvo absoluto das 

novas estratégias de poder-saber. Uma nova racionalidade governamental de Estado, 

uma nova ―governamentalidade‖ emerge para dar conta dos fenômenos da população, 

onde essa, por outro lado, passa a ser pensada como ―a meta final do governo‖ 

(Foucault, 2008A: 139-142).  

Apesar dos massacres serem ―vitais‖ para as sociedades biopolíticas, é preciso 

ter em mente que estamos falando de um poder que se exerce, antes de tudo, 

―positivamente sobre a vida, empreende sua gestão, sua majoração, sua multiplicação, o 

exercício, sobre ela, de controles precisos e regulações de conjunto‖ (Foucault, 2007: 

149). Em oposição à lógica anterior do confisco disciplinar, vemos emergir novas 

técnicas, focadas agora na majoração, no controle completo, na vigilância incessante. 

Trata-se, portanto, de ―um poder destinado a produzir forças, a fazê-las crescer e a 

ordená-las mais do que a barrá-las, dobrá-las e ou destruí-las [...] um poder que gere a 

vida‖ (Foucault, 2007: 148). De modo que esse poder que gere e produz a vida da 

população está intimamente ligado àquele poder destinado ao controle do corpo 

individual, como que fossem duas respostas diferentes a problemas distintos do 

capitalismo moderno, o da industrialização e o da explosão demográfica: 

 

 

Poderíamos dizer isso: tudo sucedeu como se o poder, que tinha como 

modalidade, como esquema organizador, a soberania, tivesse ficado 

inoperante para reger o corpo econômico e político de uma sociedade 

em via, a um só tempo, de explosão demográfica e de industrialização. 

De modo que à velha mecânica do poder da soberania escapavam 

muitas coisas, tanto por baixo quanto por cima, no nível do detalhe e 

no nível da massa. Foi para recuperar o detalhe que se deu uma 

primeira acomodação: acomodação dos mecanismos de poder sobre o 

corpo individual, com vigilância e treinamento – isso foi a disciplina. 

[...] E, depois, vocês têm em seguida, no final do século XVIII, uma 

segunda acomodação, sobre os fenômenos globais, sobre os 

fenômenos de população, com os processos biológicos ou bio-

sociológicos das massas humanas.‖ (Foucault, 2005: 298). 
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Da mesma forma que existe uma série da disciplina, podemos dizer que com a 

biopolítica temos a série ―população – processos biológicos – mecanismos 

regulamentadores – Estado‖ (Foucault, 2005: 298). 

A emergência dessas tecnologias de poder de fato, se deu em escalas geo-

históricas precisas e diferenciadas, entretanto, isso não se deve tornar algum tipo de 

indício de que vemos, ao passar dos séculos, a substituição de uma tecnologia por outra, 

ao contrário, isso somente nos leva a ver que estão, antes de tudo, ―sobrepostas‖ 

(Foucault, 2005: 297) em um mesmo espaço-tempo.  

 

O problema da soberania não é eliminado; ao contrário, é tornado 

mais agudo do que nunca. [...] Quanto à disciplina, ela também não é 

eliminada. [...] De sorte que as coisas não devem de forma nenhuma 

ser compreendidas como a substituição de uma sociedade de soberania 

por uma sociedade de disciplina, e mais tarde de uma sociedade de 

disciplina por uma sociedade, digamos, de governo [biopolítica]. 

Temos, de fato, um triângulo – soberania, disciplina e gestão 

governamental [biopoder] -, uma gestão governamental cujo alvo 

principal é a população e cujos mecanismos essenciais são os 

dispositivos de segurança. (Foucault, 2008A: 142-3). 

 

As tentativas de Foucault de compreender as formas pelas quais se constróem a 

relação sujeito e poder, através de toda uma série de dispositivos e de tecnologias de 

poder, é, sem sombra de dúvidas, notável. Entretanto, ela ainda se mantém restrita à 

esfera do humano. Apesar disso, é nítido que algumas dinâmicas da exploração humana 

possuem paralelos com a exploração dos animais não-humanos, e que certas tecnologias 

de poder e certos dispositivos que são utilizados na esfera humana são também, 

utilizados no contexto das relações especistas e antropocêntricas. Cientes disso, uma 

quantidade considerável de esforços ético-políticos no contexto da filosofia e das 

ciências humanas, vêm se dando na tentativa de compreender as relações especistas 

através do instrumental teórico-metodológico e ético-político foucaultiano. 

Gilles Deleuze, por outro lado, já tinha percebido em 1986, que o instrumental 

teórico e ético de Foucault podia ser mobilizado para se pensar a política para além do 

humano. Ao ver a incidência de um poder que, cada vez mais se voltava ao sequestro 

político da vida, agora tornada alvo sacro de um governo das populações, Deleuze viu, a 

partir de pistas deixadas por Foucault, que a resistência a essas dinâmicas de controle 
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também se dava na esfera da vida. Um certo vitalismo político enquanto resistência é 

aquilo que emerge quando a própria vida vira alvo do poder, o que ultrapassa as 

fronteiras do humano, já que é a própria vida que pode ser definida como ―o conjunto 

das funções que resistem à morte‖ (Deleuze, 2005: 99). Desse modo, ―quando o poder 

se torna biopoder, a resistência se torna poder de vida, poder-vital que vai além das 

espécies, dos meios e dos caminhos desse ou daquele diagrama‖ (Deleuze, 2005: 99). 

Apesar de nunca colocar de maneira explícita, podemos ver algumas 

―ressonâncias‖ (Deleuze e Guattari, 2009: 41) foucaultianas nas tentativas 

desconstrutivista de Derrida, quando este coloca a crítica à razão antropocêntrica. 

Podemos ver essa ressonância através de duas perspectivas. A primeira se dá na crítica à 

situação material dos animais não-humanos sob o regime especista. Derrida coloca, de 

maneira bastante clara que a situação contemporânea dos animais não-humanos sob as 

sociedades capitalistas industriais ocidentais consiste em um massacre, onde a 

tecnologia, a ciência e o logos racional é posto para funcionar como uma máquina que 

aniquila os animais, e justifica sua morte brutal na forma de sacrifício.  

 

Dito isto, mais uma vez, tenho simpatia (e prezo esta palavra) por 

aqueles que se revoltam: contra a guerra declarada a tantos animais, 

contra a tortura genocidária que se lhes inflige frequentemente de 

forma no fundo perversa, isto é, criando em massa, de maneira 

hiperindustrializada, rebanhos para assim exterminar para as supostas 

necessidades dos homens; sem falar das centenas de espécies que 

desaparecem a cada ano na superfície da terra por culpa dos homens 

que, quando não matam bastante, deixam morrer – supondo que o 

direito possa um dia estabelecer uma diferença confiável entre fazer e 

deixar morrer! (Derrida, 2004: 86 – grifos originais). 

 

Aqui fica claro que a condição animal contemporânea, centrada em um ―deixar 

morrer‖ que é genocidário, assemelha-se com o diagnóstico foucaultiano sobre o 

biopoder, que opera sob a lógica do ―‘fazer‘ viver e ‗deixar‘ morrer‖ (Foucault, 2005: 

287). Ademais, é importante destacar que Derrida faz um avanço considerável, ao 

afirmar a impossibilidade de se diferenciar rigidamente um deixar morrer e um fazer 

morrer, no contexto do especismo contemporâneo. Nesse sentido, podemos destacar que 

além de existir uma dinâmica biopolítica direcionada aos animais não-humanos, sob as 

práticas do deixar morrer, Derrida (2004: 86) abre a possibilidade para pensarmos a 
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existência de uma dimensão soberana no especismo, sob as práticas do fazer morrer.  

Fato que não apresenta incoerência teórica ou prática, na medida em que essas 

tecnologias se completam e mostram-se ―sobrepostas‖ (Foucault, 2005: 297).  

A segunda dimensão da perspectiva desconstrutivista, no que diz respeito à 

crítica do especismo, onde vemos a ressonância foucaultiana, tem a ver com as 

construções do sujeito. Foucault demonstrou que os processos de subjetivação, isto é, de 

construção do sujeito, estão invariavelmente ligados a ―uma forma de poder que subjuga 

e [as]sujeita‖ (Foucault, 2013A: 278), deixando assim, bem claro que ser um sujeito 

implica estar assujeitado (através de uma identidade) e em assujeitar (através da 

imposição das margens, daquilo que não é sujeito). Não é por menos que Foucault 

afirma que ―o homem do humanismo moderno‖ (2011: 136) nasceu sob os ditames da 

doscilização dos corpos e das almas, promovidas pela sociedade disciplinar europeia em 

meados do século XVIII; o que mostra que é ―uma invenção recente‖ cujo fim pode 

estar próximo (1981: 502).  

O problema parece se dar, já com a complicada construção das fronteiras entre o 

homem e o animal (Derrida, 2011C: 14). Onde temos, por um lado, a violência e a 

tristeza do ser nomeado pelo humano (2011C: 42), que apesar de trancafiar os animais 

sob o domínio restrito da mera existência biológica, jamais apagará a bestialidade de se 

ter ―uma existência rebelde a todo conceito‖ (2011C: 16). Por outro lado temos a 

violência e a presunção por parte daqueles que se deram o nome de ―homens‖ e que, por 

isso, acreditam também estar em condições de dar um nome a outro vivente (2011C: 

48). A partir desse duplo vértice, Derrida mostra que existe uma subjetividade que é, 

antes de tudo, uma ―subjetividade antropocêntrica‖ (2011C: 60). A constituição dessa 

subjetividade e seus impactos epistêmicos e materiais na vida dos animais não humanos 

não podem ser pensados, senão como ―um amansamento antropomórfico, um 

assujeitamento moralizador, uma domesticação‖ (2011C: 70 – grifo meu). A arrogância 

especista, que se dá ao direito de se utilizar da vida dos animais não-humanos para fins, 

seja de alimentação ou de produção de conhecimento científico através de testes são 

absolutamente vitais para a Modernidade (2010: 35). O consumo da carne não-humana 

está indissociavelmente ligado à constituição do sujeito moderno ocidental, de modo 

que, não é por menos que o ―sacrifício carnívoro é essencial para a estrutura da 

subjetividade‖ (2010: 35). É por isso que, no contexto da metafísica ocidental, para 

Derrida, é impossível falar de sujeito sem falar de ―carnofalogocentrismo‖ (2010: 35), 
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mostrando que para ser sujeito, além de se possuir uma voz falante, uma razão 

autoritária, é necessário a ―virilidade carnívora‖ (1995: 280). 

Giorgio Agamben mostra como o homem da modernidade passou a ―ocupar-se 

da vida animal‖, e com esse processo, temos então a transformação ―da vida natural‖ em 

biopoder (2007: 28). Ademais do biopoder, temos com a mobilização incessante de 

binarismos e cesuras (vegetal/animal, animal/humano), com o estabelecimento dessas 

fronteiras, a construção do homem moderno (Agamben, 2007: 35). Podemos dizer que 

ao conjunto de dispositivos que atuam na produção do sujeito humano moderno, 

Agamben dá o nome de ―máquina antropológica‖ (2007: 63). A máquina antropológica 

funciona produzindo cisões (―homem/animal, humano/inumano‖) como havia colocado 

anteriormente, e através dessas cisões binárias, isola-se ―o não-humano do homem‖, 

produzindo uma identidade aparentemente pura e coerente do Homem (sic) (Agamben, 

2007: 75).  Entretanto, cabe dizer que essas reflexões de Agamben são posteriores ao 

seu Homo Sacer: O Poder soberano e a Vida Nua, no qual este, para explicar o 

biopoder, retoma a divisão platônico-aristotélica entra vida bíos, dotada de sentido 

político, própria dos humanos, e a via zoé, meramente biológica, restrita aos animais 

(Agamben, 2010: 09). Concepção altamente problemática, em função de seu especismo 

e antropocentrismo gritante.  

Recentemente Stephen Thierman se propôs a pensar a animalidade enquanto um 

dispositivo. Devemos ter em mente que ―as preocupações próprias de Foucault são 

decididamente antropocêntricas, mas suas ferramentas podem ser usadas para ajudar a 

ver as relações com outros animais sob novas formas‖ (Thierrman, 2010: 90). O 

abatedouro é um exemplo inicial que Thierman cita de um ―dispositivo de animalidade‖ 

onde as relações disciplinares se dão de modo a produzir ―corpos dóceis‖, como os 

―perus‖ que já mal conseguem mover seus corpos (2008: 95-96-101). Deste modo, a 

fazenda industrial de perus deve ser enxergada como uma instituição disciplinar, tal 

qual a prisão (Thierrman, 2010: 96). E assim como na prisão, através das tecnologias 

disciplinares, o objetivo era criar um sujeito, ―[as]sujeitar‖ (Foucault, 2013A: 278), 

produzindo assim ―corpos dóceis‖ (Foucault, 2011: 133), no abatedouro, o objetivo 

também é criar um sujeito dócil (Thierrman, 2010: 98). Nos abatedouros, a produção [e 

destruição, devemos acrescentar] de sujeitos é feita não mais pela simples relação de 

poder, mas pelas relações de violência (Thierrman, 2010: 100), aquela que ―age sobre 
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um corpo, sobre as coisas; ela força, dobra, quebra, destrói; ela fecha as possibilidades‖ 

(Foucault, 2013A: 287).   

 

É bem fácil enxergar o laboratório em termos foucaultianos, isto é, 

enquanto um local do poder disciplinar (e dominação), onde uma 

multidão de corpos é transformada em dóceis. Esses corpos são 

transformados em objeto/alvo do poder e, portanto, assujeitados, 

usados e transformados. Uma das condições da disciplina, de acordo 

com Foucault é a distribuição de indivíduos sobre o espaço, com fins 

de encarceramento e particionamento em locais funcionais. Essa 

distribuição é, certamente, vista no Smithfield Packin [...] Em 

primeiro lugar, os indivíduos são destacados uns dos outros através da 

organização espacial e da distribuição de tarefas. Aqueles no andar do 

assassinato estão separados daqueles na linha de corte. [...] Os porcos 

também têm um espaço a ocupar e um papel a desempenhar, no 

funcionamento contínuo desse mecanismo disciplinar. Para os corpos, 

entretanto, esse sistema particular deve ser concebido como o fim de 

uma vida dócil. A partir de sua perspectiva, o abatedouro pode ser 

visto como o ponto onde um corpo dócil [...] torna-se um corpo morto. 

(Thierrman, 2010: 103). 

 

Recentemente as feministas juntaram-se aos esforços de pensar o biopoder para 

além dos domínios do humano. Nessa direção, as reflexões de Rosi Braidotti são as que 

mais se destacam. Braidotti toma como partida a divisão de Agamben. Entretanto, afim 

de escapar de seu antropocentrismo gritante, ela tenta uma manobra arriscada, ao borrar 

essa divisão, afirmando que ―a vida é meio-humana, não-humana (zoé) e meio-política e 

discursiva (bíos)‖ (2006: 37). Apesar de criticar um ―humanismo residual na noção 

foucaultiana de biopoder‖ (2006: 55), ao afirmar que existe um ―zoopoder‖ (2006: 42).  

direcionado aos animais não-humanos, Braidotti reincorpora a divisão platônico-

aristotélica de Agamben, e com isso, seu antropocentrismo gritante. Entretanto, o 

trabalho de Braidotti avança bastante, ao compreender a interconectividade das 

diferentes formas de vida dentro das dinâmicas do capitalismo global contemporâneo, 

ou ―capitalismo mundial integrado‖ (Guattari, 2009: 33).  

 

Animais fornecem material vivo para experimentos científicos. Eles 

são manipulados, maltratados, torturados e geneticamente combinados 

de forma a tornarem-se produtivos para nossa agricultura bio-

tecnológica, indústria de cosméticos, indústria farmacêutica e das 

drogas e outros setores da economia. [...] outros animais, como os 
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porcos, são geneticamente modificados para produzirem órgãos para 

humanos em experimentos de xenotransplante (Vidal, 2002). A 

categoria de ‗classe‘ é, portanto, ligada àquela de corpos 

comercializáveis e descartáveis de todos os tipos e espécies, em um 

modo global de exploração pós-humana. (Braidotti, 2006: 98). 

 

Nicole Shukin tenta expandir a noção de biopolítica foucaultiana, para pensar o 

contexto do capitalismo semiótico globalizado, que explora tanto os signos quanto os 

corpos dos animais, falando assim, de um ―capital animal‖ (Shukin, 2009: 7). Shukin se 

propõe a fazer um descentramento anti-antropocêntrico nos estudos do biopoder, 

entretanto, ao retomar a divisão agambeniana (mesmo que para afirmar uma potência de 

zoé), ela reterritorializa o antropocentrismo latente nessa concepção: 

 

Zoopolítica, ao contrário, sugere uma contiguidade ou sangria 

inescapável entre bios e zoé, entre a política da vida social humana e a 

política da animalidade, que se estende à outras espécies. [...] Esse 

livro inicia uma trajetória diferente da crítica biopolítica – ou 

deveríamos dizer zoopolítica -, trajetória que começa desafiando a 

suposição de que a carne social e o ―corpo da espécie‖ em jogo na 

lógica do biopoder é predominantemente humano. Animais de 

verdade já foram sutilmente deslocados da categoria de ―espécie‖ nas 

notas iniciais de Foucault sobre o biopoder, assim como no trabalho 

subsequente de teóricos do biopoder, para os quais a animalidade 

funciona predominantemente como uma metáfora para a parte 

corpórea do ―homem‖ que se torna sujeita ao cálculo biopolítico 

(Shukin, 2009: 9-10 – grifos originais). 

 

Donna Haraway também se destaca nessa mesma direção, tentando transpor a 

biopolítica para além da esfera do humano. ―O chauvinismo de espécie de Foucault me 

fez esquecer que cães também podem viver sob os domínios do tecnobiopoder‖ 

(Haraway, 2008: 60). Entretanto, é patético que o pós-humanismo de Haraway é usado 

para reterritorializar um gritante especismo antropocêntrico. Haraway afirma que 

animais utilizados, explorados e assassinados em laboratórios são apenas ―trabalhadores 

de laboratório‖ (2008: 71). Afirma que ―a pesquisa em experimentação animal é, ou 

pode ser necessária, e de fato boa‖ (2008: 71). Haraway se coloca entre aquelas que 

―resistem [sic] à tendência de condenar todas as relações de instrumentalidade entre 

animais e pessoas como necessariamente objetificante e opressora‖ (2008: 74). Haraway 

utiliza-se da noção de Derrida de ―comer bem‖, aquela prática desconstrutora que visa 
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se opor ao ―carnivorismo viril‖ necessário à construção do sujeito carnofalogocêntrico 

(Derrida, 1995: 280), para falar em um ―matar bem‖ (Haraway, 2008: 296); como se 

fosse possível tal coisa quando direcionado a seres sencientes. Haraway defende a caça, 

quando essa obedece a leis ecológicas [sic], como por exemplo seu bom amigo caçador 

[sic] que caça porcos selvagens porque esses são ―invasores estrangeiros‖ e 

superpopulosos na Califórnia (Haraway, 2008: 296), mobilizando assim uma xenofobia 

trans-espécie e um malthusianismo pós-humanista para defender o especismo 

antropocêntrico. 

Esforços de encarar a biopolítica também na esfera do não-humano e do para-

além-do-humano vem ganhando cada vez mais terreno nas geografias animais 

contemporâneas. Assim como ocorreu na filosofia, o passo inicial é alargar o conceito 

de biopolítica para além das fronteiras do humano. Lorimer e Driessen se propõem a 

―examinar as fricções entre diferentes modos de biopolíticas não-humanas – nesse caso, 

as poderosas formas nas quais os humanos modernos vivem e governam os rebanhos‖, 

procurando também compreender a ―biopolítica bovina‖ (2013: 249). Para Srinivasan, 

apesar das reflexões de Foucault serem utilizadas somente na esfera humana, o recente 

fato de autores terem usado os ―conceitos de biopoder e governamentalidade para 

examinar questões ambientais e não-humanas‖ (2012: 111) é um passo inicial 

importante. Para estudar as manipulações genéticas em gados em situação de abate, 

Holloway também se insere nessa démarche de alargamento dos conceitos 

foucaultianos, afirmando que a ―construção criativa da subjetividade não-humana pode 

ser vista como efeitos de relações de poder, onde humanos e não-humanos estão 

enredados‖ (2007: 1042). Posteriormente, Holloway et al. propôs-se a utilizar as noções 

de ―norma‖, ―normatização‖, ―biopoder‖ e ―poder disciplinar‖ para pensar como as 

recentes tecnologias nos abatedouros funcional para produzir uma subjetividade não-

humana (2013: 3). No contexto dos gados em situação de abate vítimas de manipulação 

genética, Holloway et al. afirma que ―animais não-humanos podem ser entendidos em 

termos de relações de biopoder‖, afirmando ainda que pode ser possível construir 

―novas biogeografias‖ (2009: 395) para compreender essas espacialidades, mesmo que 

eles não se esforcem em vislumbrar como isso poderia acontecer. Em outro trabalho, 

Holloway et al. partem dos desenvolvimentos filosóficos da perspectiva foucaultiana, 

em termos de ética animal, para afirmarem que ―argumentamos que as espécies não-

humanas podem estar enredadas em relações de biopoder‖ (2011: 537). 
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O contexto das inovações tecnológicas nos abatedouros industriais ingleses pode 

nos dar um quadro geral que serve como ponto de partida. A implementação de sistemas 

de ordenhamento automático, na qual a presença humana não é mais necessária para a 

extração do leite das vacas, vem se tornando comum na Inglaterra (Holloway, 2007: 

1042). Com essas inovações, uma série de transformações no espaço e nas 

temporalidades das fazendas industriais vem sendo percebidas, cuja consequência mais 

nítida para Holloway é a construção de um novo ―sujeito bovino‖ (Holloway, 2007: 

1042). E para compreender esse processo, torna-se necessário ―construir um 

entendimento não-essencialista e ‗pós-bovino‘ das subjetividades de rebanho, sugerindo 

que não há uma natureza bovina essencialista‖ (Holloway, 2007: 1045). 

O espaço e o próprio corpo dos animais de rebanho passam a ser ordenados e 

investidos pelos cálculos de poder, de modo a se produzir um espaço e um corpo dócil, 

assujeitado, que permita a produção de uma carne ou de um leite mais competitivo, 

lucrativo: 

 

Claramente, através das disciplinas da ciência agrícola, os corpos e as 

vidas dos animais de rebanho têm sido manipulados na tentativa de se 

criarem entidades relativamente dóceis e mais produtivas. 

Crucialmente, o disciplinamento dos animais, e o que isso vincula, 

assenta-se nas espacialidades particulares da fazenda e das edificações 

das fazendas, já que elas foram construídas para controlar o 

movimento e as atividades dos animais. Igualmente, o monitoramento 

e regulação da população animal aumenta cada vez mais, usando cada 

vez mais base de dados informatizada e novos saberes genéticos para 

gravar, analisar e trabalhar os aspectos da produtividade animal [...] 

Contudo, enquanto essas técnicas podem ser vistas como formas de 

reproduzir os animais enquanto simples objetos, o biopoder é também, 

para Foucault, produtor de subjetividade. Apanhados por relações de 

biopoder, então, a internalizaçao da autoridade disciplinar e 

conhecimentos particulares sobre a vida significa que indivíduos 

tornam-se sujeitos, através de formas particulares de compreenderem 

a si mesmos e de formas específicas de se comportar. Se nós tomamos 

o exemplo das vacas e do ordenhamento robótico, então, vemos que o 

que a fazenda faz como o corpo dos animais e o que faz eles fazerem 

com seus próprios corpos, é importante em termos de sua 

subjetividade.  (Holloway, 2007: 1047). 

 

Assim, ao invés de termos uma fazenda onde as vacas pastam em rebanho, 

temos a chama política do pastoreio zero, onde as vacas ficam mantidas em prédios o 

ano inteiro e sendo ordenhadas individualmente através dos mecanismos robóticos e 
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automáticos. Isso altera não só a espacialidade, como a temporalidade das fazendas e a 

forma como as vacas experimentam estes (Holloway, 2007: 1049). Dessa forma, com a 

introdução dessas tecnologias, os grandes produtores pecuaristas adeptos e os 

investidores das tecnologias de ordenhamento robótico trazem um dado importante para 

a construção das ―subjetividades bovinas‖ sob esse regime, afirmando que sob esse 

sistema, elas ―ganham mais liberdade individual‖ (Holloway, 2007: 1049). 

Mas por trás da liberdade aparente, existe uma série de condições necessárias 

para a produção, que passa por uma normalização, disciplinamento e assujeitamento do 

comportamento, espacialidade e subjetividade das vacas dentro do espaço da fazenda. 

Existe uma quantidade de vezes que uma vaca deve passar no sistema de ordenhamento 

(ser ordenhada, comer, beber água...), para que essa possa estar dentro de um limite 

normal de produtividade, e através da vigilância e da produção de dados em 

computadores, a inteligência da fazenda controla os desvios e improdutividades das 

vacas que destoam dos números regulatórios, forçando-as a serem ordenhadas. Sensores 

são instalados nas zonas da fazenda, computando o número de vezes que cada vaca 

passa por cada zona, detectando assim, vacas que possuem ―desvio de comportamento 

ótimo‖ (Holloway, 2007: 1054), possibilitando assim sua correção disciplinar, de modo 

a se manter as taxas de produtividade. Preocupados com a saúde [sic] e com o uso 

produtivista do espaço da fazenda, um sistema de vigilância panóptica é instalado, de 

modo a detectar comportamentos desviantes e estimular, sua correção disciplinária 

(Holloway et al., 2013: 8). ―Regimes metrológicos‖, onde o cálculo e a medição 

tornam-se elementos fundamentais para controlar o corpo bovino, através, também, do 

―ordenamento espacial e temporal‖ (Holloway et al., 2013: 6). Desse modo, o que 

vemos é uma versão romântica da ―vaca emancipada‖ (Holloway, 2007: 1050). Sobre 

esse mesmo aspecto Holloway et al. mais tarde comentam que: 

 

Apesar dos discursos de escolha e liberdade, a vida das vacas nos 

sistemas de ordenhamento robótico é, como iremos mostrar, 

circunscrita e constrangida de várias formas disciplinarias pelos robôs, 

pela arquitetura, pela forma da fazenda e pelos humanos que gerem a 

fazenda. Assim, a retórica de escolha e liberdade sugerida pelos 

produtores dos sistemas de ordenhamento robótico precisa de um 

questionamento, já que a disciplina e assujeitamento das vacas nos 

sistemas de ordenhamento robótico é claramente mais complicado do 

que isso. (Holloway et al., 2013: 4). 
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[...] a tecnologia de ordenhamento robótico se estende para além do 

próprio robô, para alcançar um complexo plano de cercas e portões 

que ‗guiam‘, ‗forçam‘ ou disciplinam o movimento das vacas e 

intervém em seus ritmos diurnos. Desse modo, a ―liberdade de 

escolha‖ de ser ordenhada quando a vaca quer, é claramente 

constrangida por uma série de expectativas relativas ao seu 

comportamento e produtividade. Manipula-se o ambiente do celeiro 

na tentativa de induzir comportamentos específicos, e eficiências 

tecnológicas são associadas à técnicas e tecnologias de ordenamento 

espacial. Luzes, por exemplo, são usadas para estimular vacas a 

usarem os robôs e a internalizarem comportamentos apropriados e 

esperados. (Holloway et al., 2013: 7). 

 

O efeito sobre a subjetividade das vacas é brutal, a ponto da noção de ―corpos 

dóceis‖ de Foucault (2011: 133) parecer ter sido feita pensando no contexto das vacas 

sob domínio das tecnologias de ordenhamento robótico. Ao alterar o espaço da fazenda, 

e assim, a própria espacialidade das vacas, essa tecnologia parece deixá-las mais 

―relaxadas, quietas, calmas, descansadas‖ (Holloway et al., 2013: 5). Brutal violência 

assujeitante que é, obviamente, vista com bons olhos por parte do empresariado 

especista. ―Biopoder agrícola‖ (Holloway et al., 2013: 5) que se utiliza do ordenamento 

do espaço das fazendas para torcer as almas, produzindo, de fato, corpos dóceis. 

Desse modo, fica bem claro que a ―arquitetura [o espaço] é, então, utilizado para 

estruturar o comportamento das vacas e coagi-las a moverem-se de formas específicas e 

de acordo com ritmos específicos‖ (Holloway, 2007: 1051). Existe então, um 

disciplinamento das geografias das vacas, quando, por uma série de ―dispositivos de 

animalidade‖ (Thierrman, 2010: 98) nas fazendas industriais, controlam-se seus 

movimentos, suas rotas, ritmos e assim, sua subjetividade.  

 

Nós argumentamos que os sistemas de ordenhamento robótico 

dependem da recaptura, re-enclausuramento e do estímulo de aspectos 

particulares da vida bovina. Ao invés de simplesmente concederem 

uma subjetividade bovina às vacas, os sistemas de ordenhamento 

robótico envolvem processos de assujeitamento das vacas em novas 

formas, e atribuindo novas identidades a elas. Espera-se das vacas que 

façam a escolha certa, elas também podem ser persuadidas, motivadas, 

forçadas ou ‗enganadas‘ através de um dispositivo que estimula um 

certo padrão de movimento, por exemplo, ou por intervenção humana 

direta, ‗atraindo‘ ou escolhendo vacas relutantes [...] a vida corpórea 

das vacas é monitorada, gravada, estimulada e foco de intervenção, na 

tentativa de garantir que os sistemas de ordenhamento robótico como 

um todo – a máquina, as vacas, a absorção de comida e remédios – 
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funcione de maneira eficiente e produtiva. (Holloway et al., 2013: 

9). 

 

É notório também, que dentro desse disciplinamento do espaço e dessa produção 

biopolítica de geografias e subjetividades animais, vemos emergências de contra-

geografias, quando vacas deliberadamente decidem ficar deitadas o dia inteiro e não se 

dirigirem às zonas de ordenhamento – reapropriando-se e (re)criando suas 

temporalidades, ritmos e espacialidades nas fazendas industriais -, dando provas mais 

uma vez da ―resistência‖ e agência animal (Holloway, 2007: 1051). 

Entretanto, Holloway deixa escapar um aspecto ético-político bastante relevante 

para a compreensão do caso, a saber, que a produção de subjetividade pelo ordenamento 

do espaço, pela vigilância e pela produção de dados e controles, gerando a normalização 

de uma subjetividade e comportamento produtivista nas vacas e a mobilização semiótica 

do mito da vaca emancipada, serve para adaptar os interesses dos grandes abatedouros 

às novas exigências bem-estaristas do capitalismo verde e do desenvolvimento 

sustentável [sic].  Assim, não se trata de preocupação ética com as condições de vida 

dos animais não-humanos, mas de produzir uma geografia e imagens humanitárias dos 

abatedouros, para se adaptarem às novas exigências de consumo do ―capitalismo 

mundial integrado‖ (Guattari, 2009: 33). Igualmente, Holloway não percebe que não só 

os corpos e as geografias das vacas são mobilizados na tentativa de se aumentar as taxas 

de lucro, mas igualmente, seus signos e suas substâncias semióticas são utilizadas pela 

indústria da carne para produzir mais ―capital animal‖ (Shukin, 2009: 7).  

Holloway também falha ao, em sua crítica aos sistemas de ordenhamento 

automático, propor ―sistemas agrícolas de escala reduzida ou ‗alternativos‘‖ (Holloway, 

2007: 1055) como solução ou alternativa. Mero romantismo, que não vê que animais 

também são explorados, brutalizados e assassinados em fazendas comerciais de pequena 

escala.  Como Singer, já havia colocado ―se um ser sofre não pode haver justificativa 

moral para deixar de levar em conta esse sofrimento. Não importa a natureza do ser‖ 

(2010: 14). Nesse sentido, as fazendas familiares ou de pequena escala podem até ser 

uma alternativa, mas não para os animais. Levar a sério as implicações éticas do 

sofrimento e da senciência animal, principalmente no contexto das sociedades 

industriais ocidentais e do ―capitalismo mundial integrado‖ (Guattari, 2009: 33) 
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significa adotar uma perspectiva abolicionista radical. Significa pensar a produção do 

espaço ―lev[ando] os não-humanos a sério‖. (Wolch: 1998: 120). 

As estratégias biopolíticas são empregadas também, sob outros aspectos na vida 

dos animais de rebanhos. Numa escala transnacional, a União Europeia, ordenou uma 

política preventiva de tratamento de ovelhas, através de um programa compulsório de 

testes genéticos, classificando-as em mais ou menos suscetíveis geneticamente de 

contrair doenças (Holloway et al. 2009: 401). Estamos diante de um especismo 

biopolítico que, ao jogar com as escalas nacionais, consegue capilarizar-se nas 

entranhas do local, invadindo mesmo os corpos, os genes, as cartas cromossômicas e a 

subjetividade dos animais em situação de abate nas fazendas industriais. Nesse sentido, 

não só os criadores têm de se submeter às diretrizes biopolíticas transnacionais de 

controle das populações de rebanho, como o próprio corpo de ovelhas e gado deve 

tornar-se alvo dos cálculos securitários e produtivistas do biopoder (Holloway et al. 

2009). Os testes genéticos, enquanto um dispositivo biopolítico, consistem em tentar 

estabelecer um tipo de normalização no campo da saúde dos animais, não para garantir 

seu bem-estar, mas para oferecer (bio)segurança para o consumo humano.  

Ainda no contexto da inovação tecnológica e geográfica das fazendas industriais, 

temos introdução das práticas de manipulação genética. As práticas de seleção genética, 

de procura dos ―melhores‖ exemplares da espécie para perpassar os genes, dá lugar 

atualmente a uma nova, e ainda pouco explorada prática, a saber, o ―descarte seletivo de 

animais‖, isto é, a prática de rejeição de alguns animais de uma dada população, de 

modo a selecionar os melhores [sic] indivíduos (Holloway et al., 2011: 534). Cria-se 

uma norma do animal perfeito, ótimo, a partir de critérios econômicos e de 

produtividade, e aqueles que desviam desse padrão são descartados, destinados ao 

abatedouro (Holloway et al., 2011: 534). A diferença é que antes, esse processo era feito 

a partir de critérios visuais, onde o dono do abatedouro selecionava os animais a serem 

descartados a partir de características visíveis, e agora esse processo é feito a partir de 

softwares e técnicas como marcadores genéticos e EBV [Valor Genético Estimado, 

tradução livre] (Holloway et al., 2011: 534). Através dessas novas técnicas, os 

empresários transformam as características desejáveis, em termos de lucro e 

produtividade, dos animais em dados e números, criando uma espécie de triagem da 

vida e ―criando todo um grupo de animais, de alguma forma mais ‗matáveis‖‘ 

(Holloway et al., 2011: 543). 
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Aqui, mais uma vez existe uma tentativa biopolítica de intervir na vida 

das populações de rebanhos sob novas maneiras, enfatizando as 

influências genéticas na saúde e na forma, as quais dependem da 

emergência de discursos de verdade genética, que permitem a 

definição de novas populações ou de categorias de animais, de acordo 

com seus genótipos. Essa estratégia almeja a habilidade de descartar 

todos os animais com um genótipo particular, porque eles podem ser 

suscetíveis à doenças ou infestações de parasitas, ou podem portar 

‗anormalidades‘. (Holloway et al., 2011: 543). 

 

Holloway et al. não deixam de notar a brutalidade constitutiva das tecnologias 

biopolíticas de aprimoramento e descarte genético, agora tão em alta nas fazendas 

industriais inglesas. Contudo, a geograficidade do processo se esvai em seu texto. A 

forma pela qual os dispositivos biopolíticos e as intervenções genéticas fundem-se na 

espacialidade, mobilidade e temporalidade das vacas e do espaço das fazendas 

industriais, fica em segundo plano. 

É possível também, ver as intervenções do especismo biopolítico nas fazendas 

industriais, focadas especificamente na criação de linhas de gado e ovelhas bem aceitas 

pelo mercado. Nesse quadro, o saber-poder genético é utilizado para intervenções 

materiais no código genético e no corpo desses animais, através de uma prática de 

normalização, não só protagonizadas por uma ―anatomopolítica de animais individuais‖, 

mas também por uma ―biopolítica de grupos dos animais‖ (Holloway e Morris, 2012: 

65). O biopoder pode ser entendido também, de certa forma, como a construção de uma 

―sociedade de sangue‖, tanto em função de seu papel instrumental, isto é, o poder 

derramar sangue e os massacres vitais, quanto seu papel simbólico, ―ter um certo 

sangue‖, ―arriscar seu próprio sangue‖, dar o sangue (Foucault, 2007: 160). Vemos essa 

mesma lógica aplicada ao controle dos animais não-humanos nas fazendas de 

criação/abate, como mostram Holloway e Morris, através de todo um cuidado 

biopolítico em acentuar o ―valor das linhagens‖ através do saber-poder genético (2012: 

68). Outro componente fundamental do controle biopolítico, é o controle dos fluxos 

―maximizar a boa circulação diminuindo a má‖ (Foucault, 2008A: 24). No caso dos 

animais sob o regime de criação biopolítica, o controle dos fluxos se dá, também pelo 

controle dos fluxos do ―corpo e dos genes‖, selecionando aquilo que é bom e descartam 
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o que é mau, sob o meticuloso e calculista ponto de vista do mercado (Holloway e 

Morris, 2012: 68). 

E por mais metódico e cirúrgico que seja as intervenções para produzir e gerir a 

vida dos animais não-humanos através do saber-poder genético, sempre haverá poros, 

falhas, brechas e rupturas nessas amarras. No jargão frio da genética, fala-se em 

interferência, quando se quer referir a processos de desvios humanos e não-humanos 

nos processos genéticos. Holloway e Morris, numa opção ético-política, preferem 

enxergar as interferências como ―resistências heterogêneas distribuídas‖ (2012: 69). 

Assim, as dificuldades do cálculo biopolítico em controlar os efeitos genéticos podem 

tanto ser vistas como falhas de seus dispositivos e tecnologias, quanto resistência ativa 

por parte dos animais não-humanos.   

Apesar da importante contribuição ético-política que Holloway e Morris 

oferecem ao tema do controle biopolítico especista dos corpos e códigos genéticos não-

humanos, elas falham, ao optar por uma perspectiva que enfoca mais nos ―saberes-

práticas‖ do que em ―questões éticas‖, como se não houvesse uma clara dimensão ética 

e importantes dilemas morais nos primeiros (2012: 66). Outro problema em seu artigo, 

consiste em colocar a criação e os investimentos genéticos que se pautam mais no olhar 

e tato humano, como uma alternativa aos saberes genéticos mais sofisticados. 

Colocando ainda, que os pequenos criadores que ainda desenvolvem essas práticas 

sensoriais de saber-poder genético engajam-se em uma ―resistência à genetização 

enquanto forma de biopoder‖ (Holloway e Morris, 2012: 74). Uma clara romantização 

da pecuária em pequena escala, esquecendo-se que todos os espécimes de bovinos 

atualmente vivos são descendentes domesticados do ―auroque‖, uma espécie de bovino 

selvagem já extinto (Lorimer e Driessen, 2013; Yarwood e Evans, 1998: 138). Desse 

modo, podemos arriscar a afirmar que a biopolítica não-humana, enquanto aquela se 

debruçou em um ―fazer viver e deixar morrer‖ dos animais, através da sua 

domesticação, iniciada ainda no fim do paleolítico (Sahlins, 2007; Ponting, 1995; 

Diamond, 2009), com toda sua brutalidade ancestral, escapa às mais suaves tentativas 

de romantizações. Se de fato existe uma resistência dos criadores de pequena escala, ela 

é contra as altas tecnologias genéticas, e não contra o especismo biopolítico em si, e 

nisso a análise de Holloway e Morris falha. Outro ponto problemático de Holloway e 

Morris é a pouca geograficidade de seu texto. Se por um lado o foco nas práticas de 

controle e normatização genética nas vacas e ovelhas é interessante, por outro, pouco 
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esforço é feito para observar as ramificações e capilarizações dessas tecnologias no 

espaço da fazenda, as escalas que ela mobiliza, e seu impacto nas geograficidades das 

vacas. Fora o breve comentário sobre o controle dos fluxos no gene e no corpo das 

vacas (Holloway e Morris, 2012: 68), o que poderia ser uma espécie de nanogeografia 

do especismo biopolítico, pouco existe de espacial no seu texto. 

Alguns anos antes, Holloway e Morris tinham publicado um artigo, um chamado 

para a pesquisa das transformações das geografias da pecuária no Reino Unido. Uma 

série de temas e abordagens foram retomadas e desenvolvidas, dentre elas, os 

desenvolvimentos tecnológicos da genética aplicados à vida dos animais de rebanho. A 

venda dessa tecnologia por parte do empresariado é interessante, como um quadro geral 

da instrumentalização especista dos animais e da produção do capital animal: 

 

Dentre as oportunidades oferecidas está a promessa de uma indústria 

pecuária mais economicamente sustentável e competitiva [...], 

realizada através de uma fecundidade e performance reprodutiva mais 

aprimorada, aumento da utilização dos alimentos e das taxas de 

crescimento, melhora da composição das carcaças e da qualidade da 

carne, níveis mais altos de produção de leite e/ou melhora na 

composição do leite, aumento da resistência à doenças e redução do 

impacto ambiental. (Holloway e Morris, 2009: 314). 

 

Ainda propondo a agenda, para Holloway e Morris haveriam três principais 

escalas geográficas a serem estudadas, no que diz respeito a geografia da indústria 

pecuária no Reino Unido. A primeira seria uma microescala, relativa ao ―corpo do 

animal de rebanho‖, a segunda seriam os ―espaços rurais e a fazenda‖, e por último 

teríamos as ―espacialidades e redes‖ nacionais e internacionais, protagonizadas pela 

indústria pecuária (Holloway e Morris, 2009: 315). 

 

O corpo pode ser entendido em partes, como o local do valor 

econômico, sugerindo a relevância das perspectivas da economia 

política que consideram os animais como mercadorias ou, mais 

especificamente, a sua mercantilização e objetificação através da 

cientifização e da crescente capitalização da agricultura. Partindo da 

ideia de que os corpos dos animais de rebanho representam um 

importante local de acumulação de capital, assim como a fazenda e o 

genoma [...] parecem se tornar novos locais para acumulação de 

capital no setor pecuário. (Holloway e Morris, 2009: 319). 
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No contexto dos espaços rurais, Holloway e Morris apontam como uma 

dimensão geográfica, o fato de que ―conhecimentos rurais ‗vernaculares‘ vêm sendo 

desterrados nos processos de modernização da agricultura‖ (2009: 320). Reproduzindo a 

mesma romantização criticada anteriormente, e o mesmo antropocentrismo, ao tirar o 

foco do sofrimento e morte animal, colocando-o secundariamente em relação à crise 

econômica de pequenos fazendeiros. 

Sobre as redes internacionais, o foco se dá nas regulamentações transnacionais, 

que afetam os espaços locais das fazendas e os corpos animais. Além disso, vemos 

também uma transformação no campo das representações, com o fato da modernização 

do campo recriar os signos dos espaços rurais, com seus impactos culturais na vida e 

nas geografias rurais (Holloway e Morris, 2009: 323).  E essas três escalas parecem 

formar um nó biopolítico.  

 

As técnicas genéticas individuais, esboçadas anteriormente nesse 

artigo, podem ser vistas como aquilo que representa o elemento 

central das estratégias para intervenção nas existências (animais) 

coletivas. Essas estratégias são direcionadas diretamente às 

populações de rebanhos em uma gama de escalas – cruciais para uma 

análise geográfica -, incluindo: redes internacionais de criadores, 

ligados por dados de raça e troca de materiais genéticos; o estado-

nação, onde é feita referência ao ―rebanho nacional‖, em discursos 

novos associados à genética [...] (Holloway e Morris, 2009: 326). 

 

Nesse caso, também parece haver resistência dos animais às práticas e 

intervenções biopolíticas em seus corpos, genes e subjetividades. Para Holloway e 

Morris, quando o corpo dos animais recusa-se a conformar com as verdades e 

pretensões do saber-poder genético e de suas intervenções biopolíticas, eles podem, 

nesse caso, estar resistindo (Holloway e Morris, 2009: 326).   

Apesar das brutalidades examinadas, poucas intervenções do especismo 

biopolítico comparam-se com o caso estudado por Lorimer e Driessen (2013). Nos anos 

1920, um grupo de zoólogos alemães começou a coletar diversos espécimes bovinos na 

tentativa de recriar o já extinto auroque, um ancestral selvagem dos bovinos modernos 

(Lorimer e Driessen, 2013: 253). O processo foi bem-sucedido [sic] e mais de 20 anos 
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após o início dos experimentos, os zoólogos criaram o heck-cattle, como são chamados 

agora.  Com a sua criação e consequente gestão, o que vemos é a construção de novos 

modelos de ―biopolíticas bovinas‖, ―biopolíticas não-humanas‖ (Lorimer e Driessen, 

2013: 249). Desse modo, teríamos então, quatro grandes domínios onde a ―biopolítica 

bovina‖ atual sobre o corpo e as geografias dos gados de rebanho, especialmente do 

heck- cattle: agricultura, conservação, bem-estar e biossegurança: 

Tabela 1. Fonte: Lorimer e Driessen (2013). 

 

No que diz respeito à agricultura, o que vemos é uma política voltada sobretudo, 

a transformar o corpo dos bovinos em carne para a alimentação humana, em uma 

indústria que se pauta em tornar sua morte ―rápida, barata e invisível‖ (Lorimer e 

Driessen, 2013: 252). A conservação consiste em estratégias que não focam em 

preocupações éticas com a singularidade e individualidade dos animais, mas com a 

espécie, sobretudo no que diz respeito à diversidade (genética) e raridade. Uma espécie 

de ―valorização pós-moderna da herança‖ (Lorimer e Driessen, 2013: 252), que diz 

respeito, antes de tudo, aos próprios interesses culturais (de certos) humanos. 

Preocupação que emerge a partir das consequências desastrosas das intervenções 

biopolíticas globais nos gados em situação de abate, que transformaram-na em uma 

―vaca-turbo‖, uma ―vítima monstruosa‖ e ―deslocada em suas regiões biogeográficas‖ 

(Lorimer e Driessen, 2013: 252). O bem-estar, consiste em um ―movimento reformista‖, 

que visa transformar a indústria pecuária para atender aos interesses de consumidores, 

incomodados com as brutalidades dos abatedouros (Lorimer e Driessen, 2013: 252). 

Estimulados por um ―companheirismo carnívoro responsável‖ por parte dos 
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consumidores, os produtores e pecuaristas armam-se com dispositivos biopolíticos na 

tentativa de produzir a ―vaca doméstica feliz‖ (Lorimer e Driessen, 2013: 253). A 

biossegurança consiste, na verdade, em uma biopolítica da segurança, que tenta 

responder a uma série de riscos, percebidos ou reais, no que diz respeito à saúde e 

higiene dos gados em situação de abate. 

Como vimos anteriormente, existe uma disputa no que diz respeito à 

implementação de tecnologias biopolíticas em contextos rurais, o que de certa forma, 

ultrapassa as fronteiras do humano e do animal, construindo uma paisagem híbrida de 

conflito territorial pós-humana. Urbanik se propôs a estudar esses nós que se tecem, no 

contexto de movimentos de resistência à implementação de biotecnologias de 

modificação genética nos animais, em Massachusetts. Existe toda uma ―biotecnologia 

animal‖ girando em torno da clonagem de animais e da indústria baseada em moléculas 

biológicas, como DNA e proteínas, gerando produtos para a medicina, agricultura e 

pecuária (Urbanik, 2007: 1207). No caso das aves, as intervenções caminham no sentido 

de tornar seu crescimento mais rápido, crescer mais e com menos gordura (Urbanik, 

2007: 1207). Intervenções como o xenotransplante, isto é, transplante de tecido e órgãos 

trans-espécie, produção de novos animais com fins mercadológicos, como é o caso do 

Glofish (um peixe desenvolvido para ser de estimação e que possui células que o fazem 

brilhar), clonagem de espécies extintas ou em risco de extinção, são algumas das novas 

empreitadas que passam a entrar no cálculo do especismo biopolítico (Urbanik, 2007: 

1208). 

Uma série de vozes críticas emergem também, para se opor a esse modelo. 

Muitos grupos preocupam-se com ―violação da ‗integridade das espécies‘‖, perpetrada 

pela produção de ―dor e sofrimento à animais individuais‖ (Urbanik, 2007: 1208). 

Existe também uma preocupação com a segurança: segurança dos animais que sofrem 

as alterações; segurança do meio-ambiente, que pode sofrer com as consequências, caso 

esses animais geneticamente modificados se reterritorializem em sistemas ecológicos 

selvagens; e segurança com os humanos que podem vir a consumir esses produtos, seja 

enquanto alimentos ou como remédio (Urbanik, 2007: 1208).  

Para organizar a luta, uma série de grupos que se opõe à engenharia genética e à 

biotecnologia começou a organizar campanhas e protestos em nível local. Um 

problema, segundo Urbanik, que aponta o foco local dos protestos como a principal 
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falha dos grupos de resistência, que não conseguiram atingir um público mais amplo 

(Urbanik, 2007: 1214). Outro ponto fraco das campanhas, foi a pouca visibilidade ética 

dada aos animais vítimas da bioengenharia, a nível local. Entretanto, Urbanik não 

conseguiu desenvolver os motivos que levaram a se ter um foco inexistente, com 

relação aos animais, a não ser quando ela aponta ―a falta de liderança ou de coalizões e 

redes‖ (Urbanik, 2007: 1214), ainda insuficiente para compreender esse processo. Outra 

dificuldade em relação à resistência à biotecnologia, deve-se ao fato do Estado norte-

americano estar em uma forte ofensiva contra os grupos de direitos animais e 

ambientais, taxados como a maior ameaça de terrorismo doméstico no país através da 

AETA (Animal Interprise Terrorism Act) (Urbanik, 2007: 1214).  

Na outra ponta, temos as ações voltadas para a promoção da engenharia genética 

e biotecnologia. Seus apoiadores, ligam-se não com a escala local, mas a nível federal, 

afirmando defender os interesses do estado de Massachusetts, através dos ganhos 

econômicos, aumento de empregos e desenvolvimento tecnológico (Urbanik, 2007: 

1211). Esses grupos, organizam-se em uma coalisão, para fazer pressão a nível nacional, 

pedindo por apoio para construção e elaboração de leis pró-bioengenharia, forçando 

assim, o próprio congresso nacional (Urbanik, 2007: 1213). Segundo Urbanik, essa 

coalizão teve sucesso, ao usar táticas de nível regional e nacional, utilizando-se dos 

benefícios econômicos e tecnológicos para ―controlar seu território local‖ (Urbanik, 

2007: 1214). Além disso, os próprios laboratórios que fazem esses experimentos 

também tiveram sucesso. Principalmente por se utilizarem de uma estratégia espacial 

interessante, a saber, a invisibilidade, que não só protege sua ―propriedade intelectual‖, 

como protege a própria estrutura geográfica e material do laboratório ―contra ativistas 

dos direitos animais‖ (Urbanik, 2007: 1214). Invisibilidade não só material, mas legal, 

já que os laboratórios contam com uma série de respaldos jurídicos, que lhes permitem 

algo como uma prestação de contas científica e social quase nula (Urbanik, 2007: 1214). 

Por exemplo, ratos, camundongos e aves não são computados nos relatórios dos 

laboratórios, já que legalmente, não são considerados animais (Urbanik, 2007: 1215). 

 

 A invisibilidade física dos laboratórios, junto com sua invisibilidade 

legal da maioria dos laboratórios de pesquisa com animais (assim 

como aqueles que estão sendo usados em biotecnologias animais), 

dificulta extremamente que opositores da bioengenharia tenham 

acesso à informação, mesmo que eles estejam preparados para 
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lançarem campanhas de escala ampla. [...] A habilidade de 

‗transgredir‘ um lugar específico, de modo a expressar um ponto de 

vista alternativo, é uma forma de localizar fisicamente uma questão e 

exigir poder e controle – mesmo que somente durante o período dos 

protestos -, de modo a exigir que a voz de uma organização seja 

ouvida pelo público e pela entidade que eles estão opondo-se. 

(Urbanik, 2007: 1215). 

 

Entretanto, Urbanik não só não demonstra a oposição ética ao discurso pró-

biotecnologia, que coloca os interesses econômicos e tecnológicos, isto é, interesses (de 

certos) humanos sob o bem-estar e a própria vida dos animais não-humanos, como 

também não se propõe a oferecer tal crítica. Postura complicada, visto que uma crítica 

anti-antropocêntrica em geografia (Whatmore, 2000, 1999; Wolch e Emel, 1998; Philo e 

Wilbert, 2000), passa necessariamente pelo posicionamento ético-político, e por um 

olhar crítico e minucioso, frente àquelas formações discursivas que se pretende analisar. 

Alguns anos mais tarde, Urbanik tentou focalizar mais especificamente as 

tecnologias biopolíticas e o seu direcionamento aos animais não-humanos. Numa 

empreitada, basicamente de revisão bibliográfica, e focando nas reflexões de Holoway 

(Urbanik, 2012: 126), basicamente, seu trabalho pouco acrescentou em termos de 

inovação temática ou de método para as geografias animais. Sua perspectiva consistiu 

em situar os estudos do biopoder e seu impacto na vida dos animais não-humanos, mais 

como uma outra possibilidade de se estudar as transformações geográficas nos espaços 

agrários e na pecuária, do que um novo processo geográfico-político em ascensão, e que 

possui também uma multiplicidade e abertura ainda inexplorada no campo das 

geografias animais. 

As transformações tecnológicas, genéticas e veterinárias nas fazendas industriais 

de animais para o abate e consumo humano é, certamente, a tônica dos estudos da 

geograficidade biopolítica das relações animal/humano. Nesse sentido, fica claro 

também que pouca atenção foi dada às dinâmicas e tecnologias biopolíticas, 

disciplinares e soberanas do especismo que ocorrem nas fazendas industriais, com fins 

de produção e transformação de animais em carne (e derivados) para consumo humano. 

O trabalho de Robbins (1998) é uma exceção, que, apesar de não utilizar o instrumental 

foucaultiano, já havia percebido que a própria vida dos bovinos era (i)mobilizada e 

sequestrada politicamente nos espaços dos abatedouros na Índia. Nesses espaços, eles 
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têm seus corpos e sua vida reduzidos a ―capital‖ (a maior fonte de capital rural da Índia) 

e ―proteína‖ para a indústria da carne (Robbins, 1998: 226). Vida matável, vida indigna 

de ser vivida, vida que só possui valor na medida em que possui valor aos assim 

chamados humanos, vida sob o regime do ―poder soberano de decidir sobre a vida nua‖ 

(Agamben, 2010: 137 – grifo meu). 

A influência ocidental sobre a Índia, através dos processos da globalização ou do 

―capitalismo mundial integrado‖ (Guattari, 2009: 33), recriou suas geografias especistas 

do espaço agrário/pecuário, na medida em que, com o aumento das fazendas industriais 

em todas as escalas, simultaneamente brutalizou a vida dos animais e empobreceu os 

pequenos pecuaristas (Robbins, 1998: 236). Violência de uma economia que se ―reflete 

no sofrimento dos animais‖ em uma vida que, assim como a dos prisioneiros de 

Guantánamo, pode ser classificada como ―vida invisível‖ em um sofrimento igualmente 

invisível em termos éticos; uma vida que não é uma ―vida vivível‖ e uma morte que não 

é, sob hipótese nenhuma, uma ―morte chorável‖ (Butler, 2009: 17).  

Por outro lado, Robbins parece cair no mesmo romantismo que Holloway (2007: 

1055), ao vislumbrar que a construção de cooperativas de pequenas fazendas produtoras 

de laticínios e carnes, fundadas sobre as noções de ahimsa, sujeitos-de-uma-vida e valor 

público pode ―minimizar o sofrimento dos animais‖ (1998: 236-7). O ―pluralismo ético‖ 

que Robbins defende, em contraposição a um ―vegetarianismo forçado‖ (1998: 237) 

universalista entretanto, parece levá-lo a um beco relativista, que não dá conta da 

questão ética que permanece: assassinato em pequena escala ainda é assassinato; 

assassinato sob tecnologias artesanais, manuais, não-industriais e não-fordistas ainda é 

assassinato. 

Yarwood e Evans estudaram as transformações tecnológicas da indústria 

pecuarista inglesa nos gados e nas próprias ruralidades, denunciando em primeiro lugar, 

a abordagem corrente em geografia agrária, que encara os animais de criação/abate 

como meras ―‗unidades de produção‘ em sistemas agrícolas‖, algo de certa forma 

lógico, já ―eles têm sido há muito tempo explorados para a produção de carne, lã ou 

laticínios‖ (2000: 98-100). Mesmo não se utilizando do instrumental foucaultiano, fica 

claro que o fenômeno estudado por Yarwood e Evans possui uma dimensão biopolítica. 

Os animais de fazenda, é possível dizer sem exagero, foram ―construídos pelas pessoas 

para se encaixarem em espaços rurais específicos [...] gados de raça são, portanto, 
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socialmente construídos, tanto cultural quanto fisicamente‖ (Yarwood e Evans, 2000: 

99). Temos, portanto, a transposição para-além-do-humano de ―um poder que se exerce, 

positivamente sobre a vida, que empreende sua gestão, sua majoração, sua 

multiplicação‖ (Foucault, 2007: 149). Ao passo em que é também, um poder que se 

exerce sob ―o direito de matar‖ (Foucault, 2005: 297), na medida em que, nessas 

complexas geografias trans-espécie, o produto da produção positiva da vida (o gado) é a 

morte (carne e derivados). 

Uma vez mais, um poder que se exerce positivamente sobre a vida, na medida 

em que a ―criação seletiva‖, técnica que se utiliza de um saber/poder científico para 

aperfeiçoar características genéticas do gado, é utilizado para melhorar (sic) ―seu peso, 

o rendimento do leite, a magreza, a velocidade de amadurecimento, no intuito de 

aumentar as taxas de lucro‖ (Yarwood e Evans, 2000: 100). Essa tecnologia gerou uma 

reconfiguração biogeográfica nas paisagens inglesas, na medida em que várias raças 

passaram a ser vistas como pouco lucrativas ou ineficientes, levando à extinção 26 raças 

nas fazendas de criação/abate entre os anos de 1900-1973 (Yarwood e Evans, 2000: 

100). Um verdadeiro ―deixar morrer‖ (Foucault, 2005: 297) biopolítico, que nesse, 

como em muitos outros casos, atesta a linha tênue entre biopoder e poder soberano, 

―entre fazer e deixar morrer!” (Derrida, 2004: 86 – grifos originais). Violência que se 

exerce também sobre as pequenas produções familiares, que sobreviviam da criação 

especista de animais para o abate, que, nessa reconfiguração das geografias animais no 

campo britânico, são forçadas a compor renda com turismo e artesanato (Yarwood e 

Evans, 2000: 100). 

O campo britânico, sob esse novo regime econômico-biopolítico, passa a ser um 

local não tanto de produção, mas de consumo, e a sua antiga paisagem agrária, passa a 

ser transformada em capital semiótico, através da criação de ―parques-fazenda‖, onde os 

animais – absolutamente museificados: símbolos de uma paisagem geo-histórica e 

economicamente arcaica, arqueologizada, superada - possuem um papel fundamental, 

tanto simbólico quanto econômico, na produção desse novo turismo especista (Yarwood 

e Evans, 2000). A destruição biopolítica e soberana promovida pela implantação da 

tecnologia de criação seletiva no campo britânico, reconfigurou suas geografias, onde 

alguns produtores mantiveram raças com chifres longos ou pelo felpudo, já que atraem 

mais turistas (Yarwood e Evans, 2000). A exotização emerge então, como um 

dispositivo do especismo biopolítico, transformando espécies animais em atrações de 
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um circo agrário, que busca sobreviver às transformações biotecnológicas no campo 

britânico. Na mesma direção, esses animais são constantemente higienizados e lavados, 

e alvos de cuidados para se tornarem ―dóceis‖, sendo ainda, batizados com ―nomes de 

animais de estimação‖ (Yarwood e Evans, 2000: 105). Mais uma vez, o objetivo aqui é 

tornar os animais, através de dispositivos disciplinares de controle e produção de uma 

subjetividade dócil e de dispositivos biopolíticos de produção de um corpo esterilizado, 

atrativos para a atividade turística.   

Por outro lado, essa reconfiguração das econômicas e geografias especistas 

agrárias na Inglaterra, vem sendo mobilizadas e mobilizando a recriação de ―identidades 

territoriais‖ (Haesbaert, 1999: 172), já que a criação dessas raças exoticizadas e a 

reconfiguração desses espaços turísticos são importantes na ―criação da identidade de 

lugar e cultura local‖ (Yarwood e Evans, 2000: 108). Assim, os ―gados de fazenda são 

importantes nas imaginações geográficas do campo‖ (Yarwood e Evans, 2000: 108), já 

que as imagens desses animais passam a ser mobilizadas como uma referência 

simbólico-afetiva de uma geografia que já não existe mais, ligando as pessoas 

semioticamente ao espaço agrário.  

Entretanto, Yarwood e Evans falham ao afirmarem que as transformações bem-

estaristas no campo, através de uma ―criação mais extensiva e orgânica‖ dos animais em 

situação de abate ou usados com fins turísticos, podem ―melhorar suas condições de 

vida‖ (2000: 110). E se por um lado, eles trazem importantes contribuições sobre o 

papel dos animais não-humanos na configuração das geografias imaginativas e culturais 

do campo britânico, pouca importância é dada à condição ético-material sobre a qual 

esses animais são submetidos, e também para o papel produtivo desses animais e sua 

agência nesses processos. Vemos, em último caso, uma reterritorialização dos animais 

como meras unidades simbólicas na produção de laços simbólicos com o lugar e com o 

território, bem próximo às ―unidades de produção‖ (Yarwood e Evans, 2000: 98) que os 

autores criticam da abordagem tradicional na geografia agrária.   

Em outro momento, Yarwood e Evans buscaram estudar as transformações no 

campo britânico, onde as exigências de mercado pós-fordista têm gerado uma constante 

paranoia produtivista nos criadores (sic) para construírem um gado que produza mais 

carne com um custo menor (1998: 143). As raças raras são provavelmente as maiores 

vítimas nesse processo, já que, por não se encaixarem nessa recente lógica produtivista, 
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por parte dos criadores (sic), têm sido deixadas para morrer como parte de uma 

estratégia de descarte do especismo biopolítico; uma população que já não entra nos 

cálculos da governamentalidade, a não ser enquanto resto, excesso, sobra. Ao longo 

desse processo, os bois Vaynol eram mais raros do que os ursos pandas (Yarwood e 

Evans, 1998: 144). Para lidar com esse quadro, a RBST (The Rare Breed Survival 

Trust) fez um ranking, classificando as raças de bois em estados ―crítico, em ameaça de 

extinção, vulnerável ou em risco‖, chegando ainda a afirmar que 60 raças estavam 

classificadas entre ―raras ou minorias‖ (Yarwood e Evans, 1998: 144). ―Sistema de 

registro‖ que servia de dispositivo de controle nos espaços disciplinares (Foucault, 

2011: 181), transposto em técnicas de controle de fluxos e de populações pelo 

especismo biopolítico. Contradição insolúvel entre uma população que não parece mais 

ter direito à vida para o que poderíamos chamar de biocapitalismo e que, entretanto, 

deve ser colocada novamente sob os cálculos governamentais, através da mobilização 

das noções de risco e biodiversidade.   

Ainda nos domínios das geografias dos abatedouros, mas focando nas 

(bio)políticas que envolvem a produção da carne de porco, Ufkes mostra como as 

transformações culturais na sociedade americana refletem nas geografias e nos corpos 

desses animais. A recente paranoia lipofóbica, movimentada pelo biopoder das 

indústrias ―farmacopornográfica[s]‖ funciona como um ―dispositivo de subjetivação‖ 

(Preciado, 2013: 122) que exige a construção de sujeitos heterossexuais magros, em 

forma (sic), e para tal exige-se a (des)construção de um novo porco, combinando 

―lucros gordos e carne magra‖ (Ufkes, 1998: 241). Toda uma série de novos 

mecanismos para alcançar esse fim farmacopornográfico são mobilizados, alterando os 

corpos dos porcos e as geografias dos abatedouros: ―laser, ultrassom, ressonância 

ultramagnética nuclear‖ são mobilizados para avaliar a porcentagem de gordura da 

carne, ossos e tecido muscular da carcaça dos porcos (Ufkes, 1998: 249). Vemos assim, 

como o ―sacrifício carnívoro é essencial para a estrutura da subjetividade‖ (Derrida, 

2010: 35) pois, uma prática vegetariana não pode ser mobilizada para se chegar a uma 

normalidade adiposa; é mais fácil produzir tecnologicamente um porco magro, do que 

parar de comer sua carne. ―Carnofalogocentrismo‖ (Derrida, 2010: 35) 

farmacopornográfico que, para produzir um corpo humano magro, deve produzir uma 

carne suína magra. Biopolítica trans-espécie, que há um só tempo instala dispositivos 

lipofóbicos para controlar os corpos, a gordura dos corpos de porcos e dos assim 
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chamados humanos. ―Para os humanos e porcos, a indústria de hoje é magra e vil‖ 

(Ufkes, 1998: 249). 

Já Evans e Miele tentaram sair dos abatedouros para explorar as geografias das 

mesas de jantar, buscando responder porque ―o animal é tornado invisível – o animal é 

construído para não possuir materialidade/importância na dimensão física do alimento‖ 

(2011: 02). Através da noção de ―foodsensing‖ (2011: 03), isto é, um processo duplo de 

experienciar sensivelmente a comida e de atribuir significado à comida, Evans e Miele 

buscaram compreender os processos semióticos e políticos que envolvem a 

transformação de animais em carne, ―seres sencientes capazes de sentir prazer e dor 

[que] devem ser assassinados‖ (2011: 06).  Apesar de ausente no diálogo, o processo 

que é objeto do artigo e bem parecido com o que Carol Adams chama de ―teoria do 

referencial ausente‖ (2012: 24), aquela que torna os animais o símbolo invisível no ato 

de comer carne. Através de sua pesquisa, algumas questões foram levantadas como 

possíveis respostas. Nas entrevistas, a velocidade dos ritmos cotidianos no capitalismo 

globalizado, que aperta o tempo de lazer, foi apontado como uma justificativa para se 

comer carne, na medida em que fica dificultada a possibilidade de se procurar uma 

alimentação alternativa (Evans e Miele, 2011: 7). A aparência de certos tipos de 

alimentação de origem animal, que já não se parecem com o referencial animal 

originário, também foi apontado, na medida em que não cria conexões diretas entre um 

animal morto e o alimento, torna mais fácil o consumo de tal produto. A língua também 

foi apontada, especialmente o caso do inglês que cria palavras específicas, para carne de 

porco, vaca e ovelha (pork, beef e mutton, especificamente), desassociando assim, mais 

uma vez o referencial originário (o animal) de sua transformação em produto de 

consumo/alimentação (Evans e Miele, 2011: 8). De modo que essas diferenças culturais 

entre nações na Europa, leva a criação de diferentes comportamentos, atitudes e éticas 

direcionadas aos animais (Evans e Miele, 2011: 9). Mas se Evans e Miele conseguem 

expor bem as dimensões culturais e semióticas do especismo enquanto regime político, 

pouco esforço se dá na direção de procurar as espacialidades da questão. E mesmo 

quando as questões espaciais aparecem, quando elas falam sobre a variação nacional e 

regional do comportamento e ética que os humanos direcionam aos animais, não existe 

um esforço em se aprofundar nesse tópico: observar as diferentes escalas mobilizadas, 

as territorialidades dos sujeitos pesquisados, como o espaço é mobilizado como uma 

estratégia de luta política e como se dão os processos de des-re-terrirorialização. De 
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modo que, se por um lado a dimensão ética é potente nessa perspectiva, o trabalho vai 

pouco além de uma perspectiva culturalista do especismo; mais próxima de uma 

abordagem antropológico-sociológica do que geográfica. 

Também saindo dos abatedouros e indo para os pratos, temos a perspectiva de 

Stassard e Whatmore, que se propuseram a estudar o escândalo de biossegurança no 

caso do beef belga, nas dimensões e ―espaços de produção e consumo, e pelas 

intimidades metabólicas duráveis entre corpos humanos e não-humanos‖ (2003: 450). 

Partindo da ideia de que as mercadorias falam, de que ―algumas falam mais que outras‖ 

(2003: 451) e entendendo a carne como uma mercadoria, Stassard e Whatmore 

procuraram entender como a Coprosain, uma cooperativa belga de produção de carne de 

boi, utiliza a iconografia animal para promover a própria venda de animais mortos para 

alimentação. A cooprosain mobiliza signos animais para colocar sua empresa como um 

santuário idílico, onde ―vacas carregam o balde de leite quente; o porco que carrega o 

presunto e a galinha que cisca grãos no quintal‖ (Stassard e Whatmore 2003: 455). 

Imagem que contrasta com o boi Blanc Bleu Belge, uma verdadeira ―máquina de 

carne‖, que foi apelidado pela população belga de ―boi Ben Johnson‖, satirizando a 

empresa utilizando o caso do atleta que teve sua medalha olímpica confiscada por uso 

de anabolizantes ilegais (Stassard e Whatmore 2003: 455). E, como no caso de Evans e 

Miele, o que se passa aqui é uma análise ética rica, que se dissipa em uma interpretação 

culturalista, pouco comprometida com a materialidade geográfica do especismo nas 

mesas de jantares mundo afora.  

As intervenções biopolíticas no corpo e nas geografias dos bovinos são, de fato, 

abundantes, e com razão, são mais proeminentes no campo das geografias animais. 

Entretanto, não só nos bovinos se dão as políticas espaciais da carne. Srinivassan se 

propôs a estudar o controle biopolítico dos cães em condição de rua, no Reino Unido e 

na Índia. Em primeiro lugar, temos a dualidade moral especista com relação aos cães 

que, quando em casas humanas, são amados como animais de companhia, mas quando 

em condição de rua, passam a ser enxergados como ―deslocados [out of place]‖ e 

podem ser controlados como pestes (Srinivassan, 2012: 107). Srinivassan, entretanto, 

deixa escapar que essa dualidade, em última instância reproduz as geografias do 

público/privado; afirmando que as espacialidades permitidas aos cães, são aquelas do 

âmbito privado, reforçando que o espaço público é, por excelência humano, demasiado 

humano. Mais uma vez temos uma biopolítica especista, agora focada no controle da 
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população canina em condições de rua, no controle de seu fluxo, maximizando a ―boa 

circulação‖, a humana e ―minimizando a má‖, a animal (Foucault, 2008: 24). A polícia, 

que se torna um elemento fundamental das sociedades biopolíticas europeias em fins de 

século XVIII (Foucault, 2008: 450), é ainda dispositivo de controle especista, já que no 

início do século XX, na Inglaterra era a polícia que se encarregava de ―prender‖ os cães 

(Srinivassan, 2012: 109). 

O que parece criar essa geografia especista é o estatuto moral dos animais, em 

sua relação com os aparelhos jurídicos. Na Inglaterra, como bem mostra Srinivassan, os 

animais possuem o estatuto de propriedade, e portanto, se ele aparenta pertencer a 

ninguém, está ―deslocado‖ geográfico-juridicamente nas ruas e ―deslocado‖ deve ser 

―confiscado‖ (Srinivassan, 2012: 109). Quadro diferente da Índia, onde os cães não são 

definidos em termos ético-morais, exclusivamente como propriedade humana 

(Srinivassan, 2012: 110), o que não necessariamente os protege física e eticamente da 

brutalidade especista. Não é por menos que, contra os mais de 20 milhões de cães em 

condição de rua na Índia, foi lançado um plano governamental em 2007, que permitia 

seu extermínio (Srinivassan, 2012: 111). Assim, parece estar havendo na Índia, um 

processo de rearranjo biopolítico, a partir de um duplo-vértice, ético e geográfico dos 

cães, que até então não eram concebidos necessariamente como propriedade humana, e 

cujo fluxo nas ruas (esfera pública) ainda era permitido. Discursos envolvendo a 

preocupação com a saúde humana, com a má nutrição e saúde dos animais são 

mobilizados de modo a legitimar essas políticas de assassinato e também de castração 

na Índia (Srinivassan, 2012: 112-3). Entretanto, essas políticas estão em crise, pois se ao 

serem implementadas com relação aos assim chamados vira-latas, geram pouca 

polêmica, quando direcionadas a cães de raça, a situação se complica, já que os cães de 

raça se enquadram dentro de um padrão normalizado do que é uma população canina 

biopoliticamente ideal (Srinivassan, 2012: 113). 

A partir do controle dos cães em condição de rua, Srinivassan chega a 

importantes contribuições ético-políticos para as geografias animais. Se os massacres 

são vitais para as sociedades biopolíticas (Foucault, 2007: 149) e, também, se não há 

superação das lógicas biopolíticas, disciplinares e soberanas, mas apenas 

―sobreposições‖ (Foucault, 2008: 142-3), não deveríamos nos surpreender que com os 

processos de castração, eutanásia [sic] e assassinato das populações de cães em 

condição de rua, Srinivassan fale que temos, ―em certos contextos, o exercício de um 
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poder soberano, no qual humanos, por seus próprios interesses, tomam ou amontoam 

vida dos animais impunemente‖ (2012: 116). E de fato, podemos ver as práticas dos 

canis, centros de zoonoses e das carrocinhas como um verdadeiro ―fazer morrer e deixar 

viver‖ (Foucault, 2005: 286), de modo que podemos falar que existe também, uma 

soberania especista, que convive com um especismo biopolítico e com um 

disciplinamento especista. Esse poder assimétrico, verdadeiro ―direito de morte‖ 

(Foucault, 2005: 286) se exerce sobre cães que transgridem as geografias 

antropocêntricas do público/privado, ou que se enquadram no velho problema 

biopolítico da densidade populacional e explosão demográfica (Foucault, 2005: 298). 

Controle biopolítico especista que, sob hipótese nenhuma se restringe ao 

ambiente terrestre, como bem nos mostra Wilbert (2008), ao relatar as recentes medidas 

de controle biopolítico de aves e seus fluxos migratórios no contexto da gripe aviária, 

mobilizado a partir dos ditames da biossegurança. A crise da gestão, bem como a gestão 

das crises é um elemento constitutivo do ―capitalismo mundial integrado‖ (Guattari, 

2009: 33), cujo ―surto da SARS [...] aponta para a atual inabilidade da vigilância 

biomédica e veterinária nacional e internacional, e regimes biopolíticos mais amplos, 

em barrar a emergente difusão de doenças de animais para pessoas‖ (Wilbert, 2008: 

115). O capitalismo mundial e integrado, que se beneficiou da produção controlada do 

fluxo de pessoas e mercadorias, entende agora, esses mesmos fluxos a partir da lógica 

dos ―riscos de todos os tipos‖ (Wilbert, 2006: 6), já que os vírus também comprimiram 

o espaço e aceleraram o tempo com as dinâmicas do especismo globalizado. 

Estratégias que passam, necessariamente pela mobilização do dispositivo dos 

―sistemas de vigilância veterinária‖ (Wilbert, 2008: 119), com a produção de novas 

condutas, regras, regulamentos e normas no interior e na própria gestão dos espaços e 

ambientes das fazendas industriais e dos abatedouros. Por outro lado, esse dispositivo 

de ―vigilância veterinária‖ está sendo utilizado numa política mais, numa ―bio-

geopolítica‖ mais ampla, de controle e ―patrulhamento das fronteiras‖, modificando 

violentamente as rotas migratórias de pássaros na Europa (Wilbert, 2006: 2). Mais uma 

vez vemos a velha estratégia biopolítica de controle dos fluxos, restringindo a ―má 

circulação‖ (Foucault, 2008: 24) das aves potencialmente infectadas com um vírus 

criado pelas dinâmicas do antropocentrismo, como já veremos. Um controle que, 

também entra nos cálculos orçamentários da bio-geopolítica global, já que EUA, UE e 

Japão, pretendiam em 2006 liberar mais de um bilhão de dólares para questões de 
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biossegurança; e nesse sentido é adequado pontuar que a ―biopolítica contemporânea 

torna-se risco-política‖ (Wilbert, 2006: 3).  Esse dispositivo é usado também, 

diretamente sobre o corpo desses animais, a partir da preocupação com a ―saúde‖ dos 

mesmos (Wilbert, 2006: 2). Entretanto, o que Wilbert não problematiza profundamente, 

é que essa preocupação com a saúde animal não ocorre em função de um 

reconhecimento da multiplicidade e singularidade da potência e do valor animal, mas a 

partir de uma perspectiva antropocêntrica e especista, que pretende gerir as moléculas e 

bactérias do corpo animal, de modo que não ressoe algum tipo de virologia política no 

corpo individual e nas populações humanas.  

Fruto amargo, ou melhor, carne podre do capitalismo especista, que sob os 

ditames da produção em larga escala e para consumo imediato, produz uma violência 

bio e necropolítica, reduzindo a vida a uma ―‘vida nua‘ dos animais‖ (Wilbert, 2006: 5) 

e produzindo ele mesmo a gripe aviária, através de intervenções genéticas em animais, 

concentração e superpopulação nas fazendas de criação e nos abatedouros. Dito isto, 

fica claro que a crise biopolítica da gripe aviária não é biopolítica somente por usar as 

tecnologias de controle biopolítica (razões de método), mas, ou melhor, principalmente 

por ser fruto dos próprios investimentos biopolíticos (razões de gênese) nas fazendas 

industriais que produzem carne de aves, com os seus ―complexos sistemas político-

econômicos, que ajudaram a facilitar a involução [...] de viroses e gripes aviárias, em 

novas formas altamente patogênicas, nos espaços e ambientes de produção e consumo 

de comida no século XXI‖ (Wilbert, 2008: 118).  E se a gênese do processo é 

biopolítica, é importante também denunciar as novas geografias reformistas que 

emergem como [falsas] soluções, que não só não levam em conta, de um ponto de vista 

ético o interesse dos animais, como pretende privilegiar as grandes fazendas e abates 

industriais: 

 

Culpar pássaros selvagens ou tentar banir a produção de aves em 

pequena escala, as custas das supostas unidades de fazendas 

industriais biosseguras não irá fazer a gripe aviária ir embora. A 

produção industrial e intensiva de aves, porcos e outros animais 

(anteriormente) selvagens, assemelha-se mais uma intervenção do 

complexo sistema político-econômico-ecológico, que ajudaram a 

intensificar as involuções (ao invés da evolução) do vírus da gripe 

aviária em novas formas altamente patogênicas. (Wilbert, 2006: 8 – 

grifos originais). 
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Nesse mesmo contexto, onde parece emergir uma necessidade de ―prover 

alguma ordem ou biossegurança em um mundo biogeograficamente promíscuo‖, parece 

surgir uma política de ―vigilância da vida selvagem‖ (Hinchliffe e Lavau, 2013: 259) na 

Anglia do Leste (Inglaterra), que obedece rigorosamente os mesmos mecanismos 

biopolíticos de controle observados anteriormente. Para dar conta das mudanças 

provocadas pela economia globalizada na produção de carne e derivados de animais e a 

sua consequente ―virologia política‖ da circulação de doenças e vírus, vemos emergir a 

―vigilância da vida selvagem‖, ―controle de fronteiras‖, ―vigilância veterinária‖, dentre 

outros (Hinchliffe e Lavau, 2013: 259-60). 

Hinchliffe e Lavau chegam à mesma conclusão que Wilbert: a produção 

industrial de carne de aves, através de sua intensificação, tanto no corpo dos animais 

(intervenções hormonais, genéticas, subjetivas e imunológicas) quanto na escala de 

produção, faz com que vírus circulem numa escala antes nunca imaginada, e assim, 

através do contato e da hibridação biogeográfica, atinja altos níveis de patogênese 

(Hinchliffe e Lavau, 2013: 260). De modo que, também a partir das conclusões de 

Hinchliffe e, poderíamos afirmar que a própria tecnologia biopolítica e soberana do 

especismo das fazendas industriais de criação/abate, criou, ou em termos nietszche-

foucaultianos, inventou a gripe aviária.  

No entanto, os mecanismos de controle da Anglia do Leste nos trazem um 

elemento novo, já que, também, o ―exame é claramente relacionado à tentativa de 

categorizar e ordenar sistematicamente o mundo, usando probabilidade, como uma 

forma de prever, com vista de controlar e erradicar as doenças‖ (Hinchliffe e Lavau, 

2013: 263). Estatística que emerge também para catalogar aves em seus territórios e 

ambientes naturais, e identificar possíveis ameaças ao especismo biopolítico: tratam-se 

de expedições que se montam para capturar aves selvagens e submetê-las a exames 

veterinários, de modo a identificar possíveis aves infectadas (Hinchliffe e Lavau, 2013: 

265-6).  Dimensão disciplinar do controle dos fluxos e do espaço das doenças trans-

espécie, já que ―o arquivo‖, o ―exame‖, os ―documentos‖ e o ―sistema de registro‖ estão 

ligados a um ―poder de escrita‘ [...] peça essencial nas engrenagens da disciplina‖ 

(Foucault, 2011: 181). 
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E nesse espaço superposto, de controle biopolítico do fluxo migratório das aves 

e de exame/registro disciplinar do corpo e da imunologia das aves, parece emergir 

algum tipo de afeto dessas relações, com base no toque e no contato visual entre as aves 

e o funcionário que está encarregado da missão (Hinchliffe e Lavau, 2013: 266). O que 

Hinchliffe e Lavau não apontam, é que esse afeto (que pode ser unilateral, tendo em 

vista que as aves encontram-se capturadas em redes, tendo seus corpos inspecionados 

em um processo altamente estressante) emerge numa contradição, onde esse toque, que 

humanamente é entendido como afeto, só existe dentro de um contexto biopolítico em 

que aves selvagens, suas territorialidade e seus fluxos migratórios são vistos como 

ameaça, e devem ser controlados e registrados disciplinar e biopoliticamente.  

E em um contexto mais amplo, que ultrapassa as geografias animais e o próprio 

objeto da presente pesquisa, vale destacar a iniciativa de GrennHough que, cruzando 

―biopolítica com Geopolítica‖ procurou estudar a própria ―espacialização da doença‖, 

levando as discussões sobre agência às bordas mais abjetas, perguntando-se se existe 

uma ―agência viral‖ (GrennHough, 2012: 282-9). 

Certamente existe uma geografia da ―vergonha de ser um homem‖ (Deleuze e 

Guattari, 2008: 138), uma geografia que já vislumbra ―os fins do homem‖ (Derrida, 

1986: 109), que deseja ver o homem se desvanecendo, como um rosto à beira do mar 

(Foucault, 1982: 502). Essa geografia não existe enquanto um projeto claro, concreto e 

acabado, mas podemos ver, aqui e lá, nas tentativas de entender as dinâmicas do 

especismo sob à (anti)luz da filosofia anti-humanista de 68, nas operacionalizações dos 

conceitos e categorias de devir, biopoder, carnofalogocentrismo, população, 

desterritorialização, na mobilização de um espírito animal, híbrido ou para-além-do-

humano em Geografia. O problema reside em até onde são jogadas as potências críticas 

das análises teóricas, dos conceitos, do método e do próprio engajamento ético-político 

na construção desse bestiário geográfico. A partir dessa ótica fica nítido, trata-se de um 

projeto, certamente repleto de falhas. Entretanto, como nos lembram Deleuze e Guattari, 

o fracasso faz parte do plano (2007: 343). 

Analisar a incidência das tecnologias de poder especista sobre a carne dos 

animais não-humanos é algo de fundamental para aquelas que estão comprometidas, 

imbricadas e engajadas em algum nível com um paradigma ético-político anti-especista. 

Dos artigos analisados, fica claro que existe não só uma forte tendência do especismo 
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biopolítico tomar o corpo e as populações bovinas como laboratório tecnocientífico, 

como uma tendência de maior cobertura desse processo por parte das geografias, 

animais, o que, em partes, explica a enxurrada de artigos acerca das geografias do 

especismo biopolítico sobre os bovinos. 

As análises de Holloway destacam-se nessa área. Sua iniciativa é notável, ao 

trazer à tona o funcionamento dos dispositivos de controle biopolítico nas fazendas de 

ordenhamento robótico que controlam a temporalidade e a espacialidade das vacas, 

antes de mais nada para a produção de uma ―subjetividade bovina‖, tipicamente vista 

como submissa, obediente e dócil. Discussão que passa pelo alargamento político da 

noção de agência, e dos próprios aparatos conceituais foucaultianos, o que aliás, é 

notoriamente feito por todas aquelas que se propõem a ver a biopolítica para-além-do-

humano nas geografias animais. Seus artigos seguintes, na maioria em parceria com 

outras geógrafas, pouco contribuem em termos temáticos, de método ou em termos 

conceituais para as geografias que visam explorar a espacialidade da biopolítica bovina. 

Uma tendência narrativista, descritiva e observacional, aliada a uma neutralidade, bem-

estarismo e um romantismo pré-tecnociência parece dar o tom dessas recentes 

pesquisas, mostrando que a hegemonia britânica sobre o tema tem se tornado repetitiva 

e maçante, além de pouco engajada. Junto a isso, parece haver uma tendência à 

reificação animal em alguns desses trabalhos, como é o caso de Yarwood e Evans 

(2000), para os quais os animais parecem figurar uma espécie de unidade simbólica de 

produção de identidades regionais rurais atávicas, jogando pro fundo do palco o 

protagonismo animal nas transversalidades das geografias especistas rurais.  

Por outro lado, vimos também que grande parte desses estudos deixa escapar a 

materialidade geográfica das relações animal/humano estudada. Por vezes vemos longas 

abordagens conceituais e filosóficas, como é o caso de Lorimer e Driesser. Em outros, 

vemos a predominância de uma abordagem semiótica, antropológica, sociológica ou 

mesmo culturalista, focada nas dimensões meramente simbólicas da espacialidade 

híbrida animal/humano, como é o caso de Yarwood e Evans (1998, 2000).  

Mesmo a biopolítica bovina e suas geograficidades ser um tema recorrente, é 

notável que pouquíssima atenção é dada às geografias dos abatedouros, e aos processos 

semiótico-materiais de redução especista de animais sencientes à carne, laticínios e ou 

produtos e mercadorias para consumo humano. Nesse sentido, destaca-se o trabalho de 
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Robbins (1998), analisando a transformação da produção de carne indiana no contexto 

da globalização. Ufkes (1998) destaca-se também, por trazer reflexões sobre as 

transformações estético-culturais e seu reflexo na carne e nas geografias dos porcos em 

abatedouros industriais. Yarwood e Evans (1998, 2000) mostram como é a situação de 

bois que já não mais servem para virar carne, e que, apesar da pouca criticidade dos 

autores, sofrem em uma condição abjeta de peças vivas de um museu a céu aberto. É 

notável também que as reflexões sobre o poder soberano, aquele pautado sobre o direito 

de morte, que Foucault nos mostra, fica absolutamente ausente nas pesquisas sobre o 

abatedouro, um espaço soberano por excelência. Obviamente, essa crítica se coloca em 

partes, já que alguns trabalhos situavam-se num contexto espaço-temporal onde as 

reflexões foucaultianas ainda não existiam em geografias animais. 

E poucos são os estudos que vislumbram enxergar a biopolítica fora das 

fazendas industriais. A tentativa engajada de Srinivassan (2011) de enxergar os 

controles de fluxos e da espacialidade das populações caninas em situações de rua, tanto 

na Índia quanto na Inglaterra é formidável. Além disso, Srinivasan dá um forte impulso 

acadêmico às geografias animais e ético-político às militantes anti-especistas, ao 

compreender que parte da dinâmica de controle da população canina se dá pelo 

dispositivo soberano de direito de morte, do fazer morrer. Por outro lado, Wilbert 

(2006, 2008) procurou entender como, a partir das políticas de biossegurança e de 

problemas criados pelo próprio especismo biopolítico, mobilizam-se dispositivos 

biopolíticos de controle (aéreo) sobre aves com suspeita de estarem contaminadas com o 

vírus da gripe aviária. 

É do quadro mais abjeto de controle especista que emerge a resistência, já que ―a vida 

se torna resistência ao poder quando o poder toma como objeto a vida‖ (Deleuze, 2005: 

98). Não é por menos que a própria ―vida [...] que se tornou objeto das lutas políticas‖ 

(Foucault, 2007, 159) não somente por parte daqueles que queriam assujeitá-la, dominá-

la, explorá-la, mas por parte daquelas que resistem a essas iniciativas. Resistências que 

podem ser tão moleculares quanto vacas que se recusam a terem seus corpos conhecidos 

pelo saber-poder genético (Morris e Holloway, 2009: 326), ou quanto um desvio 

numérico na carta cromossômica de uma vaca biopoliticamente modificada: 

―interferência‖ (Morris e Holloway, 2012: 69) ou resistência? Nesse sentido, uma 

biogeografia política, cujos primeiros passos podem ser vislumbrados na ―bio-

geopolítica‖ de Wilbert (2006: 2) mostra-se necessária, não tanto para afirmar que 
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existe um ―poder sobre a vida (biopoder)‖, mas para explicitar as turbulentas geografias 

bestiais que emergem do ―poder da vida (biopotência)‖ (Pelbart, 2011: 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – Antropotopias 
 

 

Não se vive em um espaço neutro e branco; não se vive, não se morre, 

não se ama no retângulo de uma folha de papel. Vive-se, morre-se, 

ama-se em um espaço quadriculado, recortado, matizado, com zonas 

claras e sombras, diferenças de níveis, degraus de escadas, vãos, 

relevos, regiões duras e outras quebradiças, penetráveis, porosas. 

Michel Foucault (2013B: 19). 

 

 

V.I - O Especismo na Ciência (Geográfica) 
 

Nietzsche nos alerta contra uma tal ―fábula conceitual‖, cujo eixo mitológico 

consiste na crença de que existe um ―‘puro sujeito do conhecimento, isento de vontade, 
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alheio à dor e ao tempo‘‖ (2008: 109). Com uma ironia quase metodológica, Nietzsche 

está denunciando as pretensões da ciência, de construir um conhecimento que somente é 

legitimado quando enunciado sob um ponto, sob um local neutro sócio-políticamente. 

Tudo isso se dá porque era latente para Nietzsche denunciar que essa narrativa de bom 

tom (sic) nunca se concretizou, ao contrário, ciência e sociedade, saber e poder sempre 

estiveram conjugados na vontade de verdade científica, ―nem mesmo o velho Kant: o 

imperativo categórico cheira a crueldade...‖ (Nietzsche: 2008: 55). 

Do ponto de vista da Geografia, essa crítica é, mais do que nunca, cabível e 

mesmo necessária. Não é preciso nem remontar às relações da ciência geográfica com a 

construção de exércitos e aparatos militares, seja no contexto do colonialismo, da 

expansão do regime nazista ou da invasão estadunidense ao Vietnã (Lacoste, 2009). Já 

vimos essa conexão no capítulo II, quando procurei mostrar a denúncia que as geógrafas 

animais fizeram e ainda fazem à categoria de natureza, que, sofisticada pelos cientistas, 

pesquisadores e planejadores (geógrafas, incluídas), pinta o quadro da vida selvagem 

como um vazio a ser conquistado pelas forças do progresso tecno-científico. Desse 

modo, uma necessidade ético-político inicial no interior da virada animal na geografia 

humana contemporânea, foi a denúncia do especismo e suas dinâmicas correlatas que 

maquinam na Geografia, sobretudo nas áreas da geografia urbana, planejamento 

territorial, ambiental e regional. 

Esse processo se reproduz na produção teórico-conceitual, onde o especismo vai 

se mostrar como um meio que ―interdita‖ (Foucault, 2012: 9) a potência animal ou a 

crítica anti-especista (não visibilizando a existência animal ou as filosofias bestiais) ou 

que afirma um mundo humano, unicamente humano (explicitando um mundo povoado 

material, ética e cientificamente só por humanos). De qualquer forma, seja com o 

interdito especista ou com o exclusivismo humano, o que temos é a produção de um 

―centro‖ (Derrida, 2011B: 407) humano, de um centrismo, um antropocentrismo no 

interior da narrativa científica geográfica. De modo que, ―você não achará nenhuma 

menção dos animais na teoria urbana contemporânea. Seu léxico básico revela um 

antropocentrismo fortemente arraigado‖ (Wolch et al, 1995: 735). Entretanto, Wolch e 

outras não aprofundam a discussão, analisando pormenorizadamente quais os conceitos 

geográficos estão mais suscetíveis à utilização especista, e, mais importante, como eles 

operam esse fechamento da questão animal. Silêncio sintomático, na medida em que 

poderíamos nos perguntar: quais conceitos não operam esse fechamento? Difícil 
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explicitar qual o conceito exato, na medida em que parece ser a própria abordagem, o 

próprio ethos geográfico que parece reproduzir o especismo. 

Essa porosidade entre a sociedade e a ciência pode ser vista, ao contrário, como 

um elemento de resistência, onde as transformações críticas sociais seriam refletidas na 

construção de um saber mais engajado. O social e o científico, no contexto da 

reprodução do especismo enquanto regime político constrói uma geografia que, ativa ou 

passivamente invisibilisa as relações animal/humano e a espacialidade do especismo e 

antropocentrismo. Num contexto anti-especista, a geografia pode operar como um 

elemento de denúncia da condição animal, como afirmam Emel e Wolch:  

 

Acreditamos que já chegou o tempo de tirarmos os animais da caixa e 

de adicionarmos corpos e outras formas de presenças. As Geografias 

Animais procuram entrelaçar as múltiplas perspectivas da teoria social 

e as reflexões da pesquisa geográfica sobre natureza e cultura para 

iniciar um discurso sobre as relações animais-humanos vívido e 

satisfatório (Emel e Wolch, 1998: XVI). 

 

Porosidade que fica tão gritante quanto triste, como no caso de Vernon Bayle, 

um biólogo estadunidense que, em 1907 escreveu uma série de relatórios que legitimou 

cientificamente o aniquilamento de lobos em todo os EUA, especialmente no sul, 

atendendo também aos interesses sócio-econômicos e de espécie dos grande pecuaristas 

e fazendeiros sulistas (Emel, 1998: 99).  

Dessa forma, a crítica ao legado instrumentalista do especismo, principalmente 

aquele reproduzido nas teorias e paradigmas científicos, nos leva não somente a 

problematizar as categorias de ―natureza‖ ou de ―animal‖, mas principalmente a 

problematizar a categoria do ―humano‖ (Anderson, 1998: 31), a problematizar o próprio 

―humano da Geografia Humana‖ (Whatmore, 1999: 22). De modo que para-além-do-

humano, animal ou híbrido tornam-se adjetivos mais adequados para a geografia do que 

o Humana. 

Não existe, de fato, muito espaço para os animais na teoria social. E mesmo 

quando há, eles são enjaulados eticamente, quando retratados como ―atores 

‗inconscientes‘ na cadeia de produção capitalista‖ ou quando são subsumidos ao 



119 
 

―ambíguo e cada vez mais controverso conceito de ‗biodiversidade‘‖ (Brownlow, 2000: 

143). 

Para Philo (1998) a literatura geográfica raramente adentrou com profundidade 

nas relações animais-humanos e quando o fez, foi somente subsumindo os animais nas 

categorias de natureza e meio-ambiente. Na mesma direção, Jones coloca que, mesmo 

após um certo avanço ―ainda existem grandes lacunas no foco dado as geografias ‗não-

humanas‘‖ (2000: 270), tanto no que diz respeito aos animais dito domesticados, quanto 

aos assim chamados selvagens.  

Ao expor suas reflexões sobre a chamada ―terceira onda das geografias 

animais‖, Urbanik (2012: 38) aponta que um dos elementos que diferencia essas 

geografias animais de suas antecessoras, é um esforço constante de estabelecer os 

animais enquanto sujeitos de suas próprias vidas, sujeitos em si mesmo. Igualmente, 

Hovorka (2008: 96) afirma que ―clamando que ‗os animais são o último Outro‘, as 

novas geografias animais culturais olham para além das contextualizações dos animais 

não humanos como ‗unidades de produção‘, recursos naturais ou simplesmente 

entidades para serem aprisionadas, contadas analisadas e mapeadas‖. O que ambas as 

críticas possuem como eixo norteador nesses enunciados múltiplos é que não somente 

chamam atenção para a importância das discussões sobre agência animal nessas 

geografias, como tangencialmente, mostram que a necessidade de se afirmar a 

multiplicidade e potência animal na geografia, só se pode dar num contexto onde esta 

mesma discussão está periferizada ou mesmo totalmente obliterada. Denunciando por 

fim, esse mesmo descaso ético-político que aparece como a própria condição de 

emergência de seu enunciado. 

Focando mais especificamente o vazio animal na geografia urbana, Wolch 

(2002: 722) afirma que: 

 

Como sugeriu McAdams, as cidades estão cheias de seres sencientes 

vivos, com quatro pernas, asas, antenas e rabos – conhecidos como 

animais. Entretanto, apesar do fato de que explicar relações entre 

natureza e sociedade humana é uma preocupação absolutamente 

fundamental da pesquisa geográfica, animais raramente figuram nos 

estudos de geografia urbana. Nós os vemos como parte dos 

ecossistemas urbanos, como materiais brutos que servem para o 

crescimento de grandes cidades industriais ou como símbolos da 

cultura popular urbana. Refletindo grandes tendências na geografia 
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urbana, particularmente nos últimos 25 anos, a geografia urbana 

ignorou largamente os animais como objetos de um estudo acadêmico 

sério.  

 

Também no contexto da geografia urbana, Hovorka nos dá mais uma amostra de 

como as fronteiras que pretendem separar o político do científico são totalmente 

porosas, já que o político (especismo) acaba por inundar o científico (geografia). Para 

Hovorka, a famosa ideia de que ―os humanos são os agentes mais importantes nas 

cidades‖ não somente está amplamente difundida no pensamento acadêmico, como se 

exerce através de um fluxo, ―um viés antropocêntrico‖ presente também na ―teoria 

urbana‖ (2008: 96). Mais uma vez, aparece como centro hegemônico a categoria de 

―natureza‖, que é definida ―vagamente‖ e os animais ―raramente protagonizam os 

estudos de geografia urbana‖. 

Apesar de uma forma ainda um tanto nebulosa, Wolch é sem dúvidas, a geógrafa 

animal que mais elementos trouxe para pensar a reprodução das lógicas especistas 

dentro da narrativa geográfica. Wolch parece notar uma certa interpenetração entre 

teoria e prática especista, de modo que, uma prática especista parece gerar uma teoria 

especista, e igualmente, uma teoria especista pode legitimar ou dar configurações 

epistemicamente mais elaboradas a uma prática especista qualquer. Ligando ainda a 

relação teoria/prática com a construção de um instrumental conceitual que reproduz e 

reforça essa mesma lógica discursiva/regime político. 

 

Paralelamente à esse desrespeito com relação a vida não-humana, 

você não encontrará nenhuma menção aos animais não-humanos na 

teoria urbana contemporânea, cujo léxico revela um antropocentrismo 

fortemente enraizado.  Na teoria mainstream, o urbanismo transforma 

terras ‗vazias‘, através de um processo chamado de 

‗desenvolvimento‘, para produzir ‗terras produtivas‘, cujos agentes 

são estimulados (ao menos na teoria neoclássica) a dedicar tais 

espaços à mais alta produtividade. Essa linguagem é perversa: as 

terras selvagens não são ‗vazias‘, mas estão povoadas pela vida não-

humana; o ‗desenvolvimento‘ requer uma desnaturalização completa 

do ambiente; as ‗terras produtivas‘ são necessariamente pobres em 

termos de qualidade do solo, drenagem e vegetação; e julgamentos 

relativos à ‗alta produtividade‘ refletem valores centrados no lucro e 

nos interesses humanos, somente, ignorando não somente animais 

selvagens como também animais cativos, como animais de extimação, 

animais de laboratório, animais de rebanho, que vivem e morrem em 
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espaços urbanos compartilhados com pessoas. Variantes marxistas e 

feministas da teoria urbana são igualmente antropocêntricas. 

Nossas teorias e práticas de urbanização têm gerado efeitos ecológicos 

desastrosos. (Wolch, 1998: 119-120). 

 

Temos assim a porosidade da fronteira científica, que se pretendia uma fortaleza 

resguardada dos afetos políticos e sociais, totalmente abalada. Trata-se de uma 

geografia que reproduz ou ―reflete os valores de mercado utilitários e os interesses 

apenas dos humanos‖ (Wolch et al, 1995: 735). Sob um ponto de vista ético-político, 

Wolch e outras chegam mesmo a afirmar que esse quadro epistêmico em que os animais 

são trancafiados na teoria geográfica é uma ―perversão‖  (1995: 735)., na medida em 

que sua vida se faz passar como um vazio, através de categorias e abordagens que os 

invisibiliam epistêmica e materialmente. 

 Wilbert e Philo colocam a questão do especismo na geografia de uma maneira 

diferente, ao estabelecer que existe uma prática científica, onde a geografia certamente 

se insere, de alocar (placing) epistemicamente os animais. Assim, teríamos diferentes 

―espaços conceituais‖ (Wilbert e Philo, 2000: 6) onde os animais se configuram, a 

depender da matriz teórico-metodológica e ético-política. E certamente, sabemos o 

espaço conceitual dos animais num contexto epistêmica e eticamente hegemonizado 

pelo especismo enquanto regime político. Bolla e Hovorka também parecem 

compartilhar dessa perspectiva, ao afirmarem que ―homens [sic] alocam os animais em 

uma variedade de espaços imaginários, literários, psicológicos e virtuais‖ (2002: 56).  

É preciso, entretanto, que fique claro que aquilo que chamo de vazio animal não 

consiste numa inexistência material ou numa invisibilização totalizante das figuras e 

representações animais no interior da narrativa geográfica. Trata-se, também, de um 

vazio ético, onde a multiplicidade e potência animal pode estar apagada, mesmo em um 

discurso onde as formas de vidas não-humanas estão presentes, ou são até mesmo 

centrais para a elaboração dessa narrativa. No início do século XX emergia uma 

geografia, de matriz anglo-saxã, na qual os animais possuíam um papel central. Essa 

geografia que ficou conhecida como ―zoogeografia‖, focava suas pesquisas no estudo 

espacial evolutivo e histórico dos animais (Wilbert, 2009: 122) e na distribuição 

espacial dos animais (Wolch e Emel, 1998: 105; Emel, Wilbert e Wolch, 2002: 106; 

Philo, 1998: 105). Uma geografia que não somente estudava os animais não-humanos, 
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como estudava unicamente os animais não-humanos (Philo e Wolch, 1998: 106), 

colocando-se de fora dos estudos fronteiriços animal-humano que caracterizam as 

geografias culturais animais e as chamadas novas geografias animais (Philo e Wolch, 

1998; Philo, 1998; Philo e Wilbert, 2000; Emel, Wilbert e Wolch, 2002). Entretanto, 

essas mesmas geografias, cuja escritura era centrada exclusivamente nos animais não-

humanos conseguiu enclausurá-los numa caixa-preta ética, através da adoção de uma 

postura ultra-analítica, encarando-os somente como índices de elaboração cartográfica, 

como elementos da narrativa evolucionista, como dados para a construção de uma 

distribuição espacial. Olhos que enxergam números e não seres; que enxergam mapas e 

não territórios povoados; que enxergam a evolução biogeográfica e não uma vida plena. 

Alguma coisa cheira mal nessas narrativas: me parece faltar um certo ―senso dos 

animais enquanto animais‖ (Philo, 1998: 54 – grifos de Philo). 

Mesmo nas geografias culturais animais, aparentemente mais progressista com 

relação aos animais não-humanos, podemos ver a reprodução dessa mesma lógica. No 

prefácio da segunda edição do seu Seeds, Spades, Hearths and Herds, Carl Sauer 

colocava que seu livro nasceu do ―interesse pelo remoto curso da humanidade, na qual, 

aqui e lá, pessoas anônimas passaram a armazenar e cultivar plantas e animais por 

quaisquer que sejam os motivos‖ (1972 [1952]: VII). Na introdução do seu também 

clássico Cerimonial Ox of India, Frederick Simoons e Elizabeth Simoons afirmam que 

―um dos objetivos desse livro é tratar um dos bois mais negligenciados, o mithan, e 

então, sob a luz dessa informação, reexaminar as teorias a respeito dos meios e 

motivações para domesticar gados‖ (1968: XIII). ―Negligenciados‖ a parte, não parece 

haver nenhum tipo de preocupação ética com relação aos animais não-humanos 

estudados. Nenhum tipo de compromisso em levar a sério a multiplicidade e potência 

desses animais. São apenas elementos para se compreender o desenvolvimento técnico-

cultural da assim chamada humanidade, através do espaço. Dados cartográficos, dados 

culturais. Se há um corte epistêmico entre a abordagem zoogeográfica e a da geografia 

animal cultural, o mesmo ethos instrumentalista antropocêntrico permanece. 

Que fique bem claro: não se trata de exigir algum tipo de consciência anti-

especista dessas geografias animais, afinal ―não se pode falar de qualquer coisa em 
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qualquer época‖ (Foucault, 2010A: 50).
33

 Mas a crítica se mantém: ter os animais não-

humanos como elemento de uma narrativa, seja ela de cunho biogeográfico ou cultural, 

não significar estar necessariamente produzindo um descentramento das lógicas 

especistas e antropocêntricas, muito pelo contrário. Mesmo com a presença animal no 

texto geográfico, podemos estar frente a uma narrativa violenta, que os 

instrumentalizam enquanto um elemento periférico frente ao papel protagonista 

humano, realocando-os na clausura ético-política novamente. Pois o olho que constrói a 

narrativa pode não ser aquele pautado na diferença e na multiplicidade, que visa 

caminhar para além ou mesmo contra as fronteiras do humano, ao contrário, pode ser 

aquele ―olho da consciência [...] olho obsessivo e lúgubre‖ (Bataille, 2013: 96 – grifo 

original). Visíveis e ainda assim invisibilizados. Mesmo nas na virada animal 

contemporânea, como já vimos nas abordagens culturalistas dos gados e de uma certa 

biopolítica com relação aos animais em situação de abate, por parte dessas geógrafas. 

Apesar de serem importantes, as críticas das geógrafas animais com relação ao 

vazio (ético-político) animal em que se encontra a geografia com que se deparavam (e 

que de fato, ainda continua, sobretudo no contexto brasileiro), é necessário deixar claro 

que essas críticas funcionam, somente como algumas engrenagens soltas, espalhadas 

aqui e lá, para a construção de uma máquina crítica anti-especista e pós-humanista que 

ainda está por vir. Existe até agora, pouco esforço em dialogar com noções de ética 

animal como especismo, senciência, igualdade de interesses (Singer, 2010), sujeitos-de-

uma-vida (Regan, 2006), esquizofrenia moral com relação aos animais, bem-estarismo, 

abolição animal (Francione, 2000) e tantos outros. Existiu também, com exceção de 

Wolch (1998, 1995), poucos esforços de tentar compreender como os conceitos, 

métodos e as diferentes abordagens teórico-metodológicas e ético-políticas podem 

contribuir para a reprodução das lógicas especistas dentro da narrativa epistêmico-

científica da geografia, ainda conhecida pelo problemático adjetivo Humana. 

Compreender como em uma ―sociedade a produção de discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

                                                           

33 
 Lembremos, entretanto, que a história não é uma narrativa linear. Ao contrário, vemos a 

produção de transbordamentos e enclaves, no qual vale destacar que ainda em fins de século XIX, Elisée 

Reclus já denunciava o antropocentrismo e proclamava uma ética micropolítica em defesa dos animais, 

onde o vegetarianismo era peça fundamental; tudo isso, através de uma análise fortemente geográfica 

(Leal, 2011; 2013). 
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acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade‖ (Foucault, 2012: 

8) é fundamental para compreendermos como o especismo, enquanto um regime 

político, penetra e é mobilizado, mesmo que ―molecularmente‖ (Deleuze e Guattari, 

2007), para a construção do texto da Geografia Humana. Ainda nessa direção, é 

absolutamente fundamental que pensemos as ―relações entre as formações discursivas e 

domínios não discursivos (instituições, acontecimentos políticos, práticas e processos 

econômicos‖ (Foucault, 2010A: 182-3). É preciso que se pense a geografia, em suas 

relações com o especismo enquanto um regime político, como um acontecimento, 

―como um bem [...] que tem suas regras de aparecimento e também suas condições de 

apropriação e de utilização; um bem que coloca, por conseguinte, desde sua existência 

(e não simplesmente em suas ‗aplicações práticas‘), a questão do poder; um bem que é, 

por natureza, objeto de luta, e de uma luta política‖ (Foucault, 2010A: 137-8). É preciso 

ver esse texto geográfico, um texto político, em suas relações com as dinâmicas 

especistas, e ver como esse texto cria ―centros‖, centrismos, ―presenças‖, como todos 

esses elementos operam no ―jogo‖ que produz as diferentes narrativas geográficas 

(Derrida, 2011B: 407-8); e por fim, iniciar o movimento incessante de construir uma 

máquina crítica que opere uma ―linha de fuga‖ (Deleuze e Guattari, 2003: 78), uma 

―desconstrução‖ (Derrida, 2010: 41) desse texto chamado Geografia Humana, que é, 

demasiado humana. 

 

 

V.II - Antrópole: A Produção Especista do Espaço  

 

V.II.I - Endocanibalimo Antropotópico 

 

Se, como já vimos, o especismo em suas relações de imbricamento com a 

ciência geografia não é, de fato, analisado com a devida intensidade pela máquina 

crítica das geografias animais, as implicações materiais do especismo, por outro lado, já 

são alvo de maiores investidas. Seja no campo das análises teóricas ou de estudos de 

caso, é possível ver que existe um certo inquietamento epistêmico-político, por parte 

das geografias animais, com aquilo que poderíamos chamar de produção especista do 
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espaço, isto é, como as dinâmicas do especismo enquanto regime político se agenciam 

para a produção e reprodução do espaço geográfico. 

 

Nossas teorias e práticas de urbanização limitadas geraram efeitos 

ecológicos desastrosos. Habitas da vida selvagem vêm sendo 

destruídos em níveis recorde, na medida em que a mancha urbana 

avança por todo o globo. Animais amontoados em seus lares têm de se 

arriscar, entrando em áreas urbanas em busca de comida e/ou água, 

onde se deparam com pessoas, carros e outros riscos. Apesar de, para 

muitos animais adaptáveis a cidade poder ser atraente, e assim eles 

prosperam, para muitos outros o resultado é sofrimento, morte ou 

extinção (Wolch et al; 1995:735-6). 

 

Consequentemente, as preocupações com a integridade da vida selvagem e dos 

animais não-humanos voltam-se, necessariamente para as cidades e as formas e figuras 

do urbano e subjetividade citadina. 

Uma cosmologia, um ethos e uma narrativa universal, entretanto não-declarada, 

parece compor a existência urbana: ―A noção de que a cidade é um espaço 

exclusivamente humano‖ (Wolch, 2002: 721). Do mesmo modo que vemos essa 

―masculinidade abstrata‖ (Haraway, 1995: 319) que produz e reproduz os centrismos do 

masculinismo cissexista e da ―heterossexualidade enquanto um regime político‖ 

(Wittig, 2006: 15) de forma não-declarada, podemos dizer que existe um especismo 

abstrato, fundado sob o auto proclamado privilégio dos assim chamados humanos, 

sobre o resto do mundo vivo. Derrida (1995: 280), numa trilha semelhante, nos fala que 

o ato de comer carne é fundamental para a construção do sujeito logocêntrico ocidental, 

o que pode sugerir, paralelamente, que o especismo é fundamental para a constituição 

da identidade e da subjetividade urbana. E é exatamente nesse sentido que podemos 

pegar a noção de uma ―matriz [de inteligibilidade] heterossexual‖ (2010: 175) do 

feminismo queer de Butler, para pensar o especismo como uma matriz de 

inteligibilidade, pensar uma matriz de inteligibilidade especista, isto é, como o 

especismo em sua composição saber/poder cria e impõe limites de produção e 

circulação de entendimentos do que é a realidade, o possível, do que é o mundo. 

Construção de ―espaços conceituais‖ (Wilbert e Philo, 2000: 6) que acabam por 

determinar a materialidade dos espaços concretos. Os animais são, epistêmica e 

materialmente desterritorializados (Deleuze e Guattari, 2007) pela urbanidade 
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antropocêntrica, que os exclui e extermina nas cidades e que não os engloba nas 

cosmologias do o que é e de quem é a cidade. 

Esse especismo abstrato, que pressupõe não-declaradamente a cidade como um 

lugar exclusivamente humano pode ser visto, também dentro dos estudos urbanos, onde 

vemos a presença forte de inúmeros campos como o Planejamento Urbano, 

Planejamento Regional, Geografia Urbana, Sociologia Urbana que, salva raríssimas 

exceções, nem ao menos mencionam a existência da vida animal dentro das fronteiras 

da urbe (Wolch, 2002: 726). Nem mesmo as recentes renovações no urbanismo, 

protagonizada pelas preocupações com a ―sustentabilidade‖ e pelo chamado ―novo 

urbanismo‖ mostram alguma consideração ética para com os animais não-humanos 

(Wolch, 2002: 747). 

Não é por menos que, sob os encanamentos das casas, nas galerias e esgotos de 

regiões centrais, nos telhados e marquises de prédios nos corações financeiros das 

grandes megalópoles, nos pequenos porões e quintais de casas em bairros residenciais, 

vemos toda uma série, aqui e lá, de desenvolvimentos de uma ―‘cidade animal‘ 

subalterna‖ (Wolch et al; 1995: 736). Na medida em que sua existência material e 

conceitual lhes é impossibilitada por essa concepção antropocêntrica e especista da 

cidade, a alternativa que resta às formas de vida que se adaptam à cidade ou a vê como 

um lar potencial, é justamente ocupar os espaços que se colocam longe do alcance do 

―olho obsessivo‖ (Bataille, 2013: 96) especista e para além das fronteiras de uma 

possível convivialidade espacial trans-espécie.  

Existe, pois, uma materialização dessa subjetividade nas próprias geografias e 

territorialidades urbanas, de modo que podemos afirmar que ―para a maioria das 

criaturas livres, assim como para uma quantidade considerável de animais em condição 

cativa, como animais de estimação e gado, a cidade significa sofrimento, morte ou 

extinção‖ (Wolch, 1998: 120). As trajetórias vividas por milhões de cães em condições 

de rua mundo afora, sobretudo no contexto Indiano (Srinivassan, 2012) ressoam nessa 

narrativa, na medida em que as concepções estabelecidas da cidade como um espaço 

unicamente humano, privado de qualquer tipo de convivialidade espacial trans-espécie – 

a não ser aquelas com animais domésticos com donos (sic) e alguns outros animais que 

possuem um certo carisma, socialmente construído – dão início a políticas jurídicas e 

espaciais de controle soberano e biopolítico onde, muitas vezes, é a própria vida desses 
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animais que é conjurada em nome de uma coerência de espécie sob o espaço urbano. 

Wolch acredita que esse distanciamento ético direcionado à chamada natureza e à vida 

não-humana de forma geral, por parte daquelas pessoas que vivem no espaço urbano é 

potencializado pelos processos de ―urbanização‖ (1998: 128). Moradores de cidades são 

mais propensos a terem ligações afetivas e considerações éticas com animais 

domésticos e espécies selvagens populares, enquanto moradores de grandes centros 

urbanos são mais propensos a se preocuparem com a extinção de espécies selvagens 

(1998: 128). O que é um problema, na medida em que, numa escala local, aqueles 

animais que não se configuram dentro do escopo pet, ou seja, toda aquela ―‘cidade 

animal‘ subalterna‖ (Wolch et al; 1995: 736) é privada de um olhar ético e, por outro 

lado, o pouco que sobra desse olhar direciona-se a animais que se encontram numa 

situação em que há pouco que uma ação mais cotidiana e imediata dessas pessoas possa 

fazer por eles. 

Entretanto, ao contrário do que possa parecer, não se trata aqui de um processo 

recente, mas de uma lógica, talvez imanente à cidade. De uma forma paradoxal, não 

somente o pensamento de que a cidade é um espaço exclusivamente é muito antigo 

como, por outro lado, o processo de exclusão dos animais da cidade é um processo 

muito recente, historicamente. Na Londres de fins de século XIX, ainda existia uma 

quantidade considerável de vacas escravizadas para produzirem leite em quintais e 

mesmo nas ruas. Entretanto, tratava-se certamente de uma ―paisagem moral‖ (Proctor, 

1998: 195), isto é, um contexto geograficamente delimitado por uma situação de 

conflitos e disputas morais. Nessa mesma época que vacas ainda vagavam por quintais e 

ruas de Londres, emerge um forte ―discurso sanitário‖ (Philo, 1998: 60) que se 

caracteriza pela defesa da tese de que a cidade é incompatível com a presença de 

animais de rebanho. Processo que está relacionado com a geografia histórica da 

indústria da carne britânica e com as ―mudanças da estrutura espacial dessa indústria‖ 

(Philo, 1998: 60), mas que também se insere dentro de processos mais amplos de 

ordenamentos espaciais biopolíticos.
34 

                                                           

34 
 É justamente nesse sentido que me oponho as perspectivas em Ética Animal que procuram falar 

em ―zoopoder‖ (Braidotti, 2007; Shukin, 2009). Em primeiro lugar, por reproduzir a velha clausura 

especista, afirmando que os animais possuem uma vida zoé, que exprime ―o simples fato de viver comum 

a todos os seres vivos‖, deixando a Bíos, ―uma vida qualificada, um modo particular de vida‖ (Agamben, 

2010: 9) somente para os assim chamados humanos. A biopolítica emerge em fins de século XIX na 

Europa, para dar conta de um contexto de explosão demográfica em zonas industriais (Foucault, 2007, 
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 Esse processo complexo, em suas ramificações jurídicas e geográficas, já vinha 

se travando desde o início do século XIX. Seu processo de coagulação inicia em 1851, 

quando sob forte pressão do saber-poder médico-sanitário e das disputas nas novas 

modulagens da indústria (e geografia) da carne, foi assinado um decreto que rearranjava 

as geografias bestiais de Londres, ao dar início à exclusão e desterritorialização legal e 

geográfica dos animais da cidade (Philo, 1998: 62). Vimos também, no capítulo III, 

como uma biopolítica em favor do sexo heterossexual monogâmico reprodutor, foi 

utilizado também para mobilizar a desterritorialização dos animais de rebanho do 

espaço urbano inglês, na medida em que esses, ao fazerem sexo nas ruas, poderiam 

influenciar pessoas a iniciarem ―práticas sexuais impróprias‖ (Philo, 1998: 64).  

Em consequência, a cidade passou a encolher (eticamente). Cada vez mais, os 

espaços urbanos viravam objeto de disputa, já que eram ―contestados por animais e 

humanos‖ (Philo, 1998: 65). Disso emergiu uma onda de violência dirigida contra os 

animais. Atos que pareciam vir de uma pedagogia da espécie, buscando mostrar aos 

animais a quem de fato pertencia o espaço urbano (Philo, 1998: 65). Em função da 

crescente onda de violência dirigida aos animais e também em função da forte 

perseguição jurídico-política, os criadores se viram obrigados a migrar sua criação e 

seus abatedouros para o interior e zonas agrárias (Philo, 1998: 62). 

Por outro lado, na mesma época, era produzida a concessão antropocêntrica, 

aquela que cedia a certas espécies um certo privilégio de permanecer na cidade, desde 

que dentro de certos zoneamentos e sob a tutela humana. A criação de cães de estimação 

crescia e, sob várias formas, possuir um cão de estimação produzia um efeito de status e 

era concebido como um signo de distinção de classe (Howell, 2000: 41). E é nesse 

contexto também que emerge a complexa prática de roubo de cães em Londres, cujos 

ladrões eram vistos imediatamente como ―inimigos de classe‖ (Howell, 2000: 41), nesse 

                                                                                                                                                                          

2008). Os animais nesse contexto, eram tanto necessários a reprodução da espécie humana, quanto uma 

ameaça. Encarados como alimentos (o termo inglês livestock, equivalente a animais de rebanho, significa 

literalmente ―estoque vivo‖) e como portadores e vetores de doenças, eram ao mesmo tempo fonte vital e 

ameaça à existência humana. Não por menos, suas vidas e sua morte foram cirurgicamente produzidas e 

conjuradas, bem como sua permanência no perímetro urbano. Para garantir a ―gestão calculista da vida‖ 

(Foucault, 2007: 152) humana foi necessário direcionar as políticas do velho ―direito de matar‖ e também 

do ―fazer viver‖ (Foucault, 2005: 286-7) aos animais de rebanho, levando também à sua completa 

desterritorialização do espaço urbano inglês, já no início do século XX.  Nesse sentido, não parece ser 

tanto um processo de lógicas biopolíticas e zoopolíticas, mas um conjunto de mecanismos e dispositivos 

que, hora foca no controle trans-espécie e hora no controle intra-espécie. Vértice-duplo de um mesmo 

axioma. 
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complexo conflito de classes e espécie. A ambiguidade moral especista ajuda a 

complicar e entender essas geografias, na medida em que os cães, por não possuírem 

nenhuma utilidade direta (não eram animais de tração, não produziam leite e nem eram 

assassinados para obter carne) não possuíam nenhum tipo de direitos, e nem seus tutores 

possuíam obrigações morais diretas para com eles, fazendo, por consequência, com que 

o roubo de cães não fosse considerado infração criminal (Howell, 2000: 43-4). 

A única brecha jurídica achada para se opor a essa prática, era quando o roubo 

era efetuado em espaços privados, justamente por abalar a sacralidade burguesa da 

―segurança doméstica‖ (Howell, 2000: 45). Por outro lado, quando os roubos eram 

efetuados no espaço público, existiam poucas aberturas para se opor, já que tanto as 

damas que saiam para passear com seus cães quanto os próprios animais eram 

concebidos como elementos dissonantes da gramática do espaço público (Howell, 2000: 

52). 

 

O cão passou a ser compreendido instintivamente no conceito de 

―família‖ e o cão de estimação tornou-se parte da casa, cuja geografia 

doméstica foi fundamental para o seu sentimento de segurança. Mais 

do que isso, podemos notar nesse período a remoção de animais como 

cães do espaço público da cidade, para os confins domésticos do lar 

burguês. Cães de estimação tornaram-se mais importantes na cidade 

como um objeto de ―extravaganza‖ não-utilitária, colocada alhures do 

lugar de utilidade dos cães do interior [...] Os cães saíram do público, 

do trabalho, das ruas para o seio do lar burguês, na explícita forma 

―inútil‖ de ―animais de estimação‖. Esse processo tem forte 

proximidade com a remoção de outros animais das ruas da cidade, 

para espaços específicos e marginalizados [...] (Howell, 2000: 46-7). 

 

No mesmo período em que outros animais estavam sofrendo processos de 

desterritorialização das cidades, os cães de estimação estavam sendo incluídos em 

mecanismos mais amplos de inclusão, dentro, obviamente, dos limites calculados do 

espaço privado do lar burguês. Vetor biopolítico que encontra a ―‘burguesificação‘ dos 

cães numa geografia específica de inclusão e exclusão‖ (Howell, 2000: 47). 

Processo que continua até os nossos dias. É o caso dos gatos ferais que vivem 

nos subúrbios da cidade de Hull (Inglaterra) que, só pelo fato de (r)existirem dentro dos 

limites urbanos parecem ―transgredir as fronteiras entre civilização e natureza ou entre 

público e privado‖ (Grifiths at al, 2000: 60). Sua existência em si, suas 
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(des)territorialidades dentro de um contexto urbano tornam-se fontes de ―sentimentos de 

desconforto ou mesmo de náusea‖ (Grifiths at al, 2000: 60). E como resposta a esse 

contexto, os gatos ferais parecem ter como alternativa o repovoamento e 

reterritorialização de lugares abjetos, considerados insalubres para a existência humana 

como fábricas, terrenos baldios, quintal de uma igreja e um cemitério (Grifiths at al, 

2000: 63). A cidade é pensada como um espaço exclusivamente humano, e com os seus 

restos, os gatos ferais e inúmeros outros animais repovoam o deserto urbano, 

resignificando a paisagem, construindo territorialidades bestiais e erguendo uma espécie 

de ―‘cidade animal‘ subalterna‖ (Wolch et al; 1995: 736). É preciso ver também, que as 

redes de solidariedade e a convivialidade espacial trans-espécie que ocorrem nesses 

lugares – aquelas que se erguem a partir da disposição de alguns assim chamados 

humanos em prover alimentos, água e abrigo para esses gatos – (Grifiths at al, 2000: 

64) devem ser entendidas enquanto enclaves ético-políticos, práticas de resistência 

micropolítica frente a processos hegemônicos de urbanidade. Os gatos ferais emergem 

tanto como um signo da natureza suja e antagônica com as noções biopolíticas 

higienistas e sanitaristas tecnofílicas, quanto um signo da natureza perdida que vaga no 

deserto estéril das cidades pós-modernas: 

 

O desejo de eliminar a natureza, natureza vista como abjeta e 

antônimo de domesticação, ainda está aqui na cidade (pós)moderna. 

Ao mesmo tempo, entretanto, a natureza selvagem é desejada. A sua 

ausência na cidade surge como uma falta e, assim, existe uma 

necessidade de reconexão, seja vicariamente ou somente através da 

imaginação. Assim como os nômades transgridem e abalam a ordem 

urbana mas, ao mesmo tempo, representam uma liberdade 

romantizada, da mesma forma, a natureza incontrolada representa 

tanto uma fonte de desconforto quanto de desejo. Assim, as pessoas 

precisam imaginar lugares marginais como espaços abjetos que gatos 

ferais, ciganos e outros elementos ―selvagens‖ podem ser ordenados, e 

também enquanto espaços de desejo, onde a natureza selvagem pode 

ser redescoberta. (Grifiths at al, 2000: 69). 

 

Paul Waley analisou como a construção material e subjetiva da cidade implica 

uma desterritorialização dupla também, não só dos sistemas ecológicos aquáticos, como 

também dos próprios animais que vivem nesses espaços. A urbanização que inicia um 

processo de desterritorialização das vidas não-humanas nos rios de Tokyo (Japão) se 

conflui numa geografia paradoxal de tentativa governamental de restaurar os canais da 
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cidade, culminando na ―criação de um espaço supostamente natural e burocraticamente 

delimitado, uma criação minunciosamente artificial de um espaço supostamente natural‖ 

(Waley, 2000: 160). A perspectiva pretensamente reconciliadora, iniciada pelos 

dispositivos do Estado japonês consistia, dentre outras formas, na reintrodução de 

animais selvagens no ambiente urbano. Dimensão também de uma geografia política 

animal ou de uma biogeografia política contraditória, já que para responder aos 

fracassos do avanço industrial urbano de Tokyo, o Estado japonês teve de cooptar a 

―oposição ao desenvolvimento industrial‖, bem como se reatar com a elite tecnofílica, 

para dar início à ―construção de programas tecnocráticos‖ (Waley, 2000: 162), afim de 

reintroduzir animais aquáticos no espaço urbano. 

No fim dos anos 1970 temos o início da reintrodução de peixes nos córregos de 

Tokyo, cujo maior apelo e estímulo para tais políticas parece ser o clamor geral contra 

os ―rios poluídos‖ e cuja cobertura da mídia se deu logo em termos de sensacionalistas e 

burgueses de ―ressurreição natural‖ (Waley, 2000: 163). A mobilização simbólica dos 

peixes é clara, na medida em que, historicamente eles são vistos no Japão como signos 

de pureza e estão associados com a presença de ambientes limpos (Waley, 2000: 170). 

O mesmo se passou com a reintrodução de libélulas e vaga-lumes, cuja reintrodução se 

deu prioritariamente por serem vistos como signos de pureza e representarem ideais de 

um rio limpo, tempo do ponto de vista científico da ecologia e etologia, quando do 

ponto de vista histórico-cultural (Waley, 2000: 172). Um esforço que parece vir mais de 

uma preocupação ecológico-sanitária do que com o estabelecimento de condições 

mínimas para uma convivialidade espacial trans-espécie, que Waley, sintomaticamente, 

parece não perceber. Uma preocupação que caminha menos no sentido de se pensar uma 

cidade bestialmente inclusiva, e mais no sentido de se utilizar os signos e as 

funcionalidades ecológicas dos animais para reconstruírem um ambiente ecológica e 

esteticamente ideal para os assim chamados humanos, antes de tudo. 

A análise de Waley é interessante, justamente por colocar em foco as 

geograficidades das relações animal-humano num contexto urbano, de relações de poder 

trans-espécie e principalmente por focar a vida animal e não-humana que existe nos 

ecossistemas aquáticos, enormemente desconsiderada pela metafísica antropocêntrica, 

pela matriz de inteligibilidade especista e mesmo pelas geografias animais (Bear e 

Eden, 2011: 336). Se é sintomático que Waley não perceba, ou ao menos não dê tanta 

ênfase nas mobilizações instrumentalistas que o especismo burocrático do Estado 
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japonês faz dos peixes, libélulas e vaga-lumes reintroduzidos nos córregos de Tokyo, é 

justamente pelo fato de sua abordagem ainda estar territorializada numa perspectiva 

eminentemente ecológica. Os animais parecem figurar como elementos específicos, mas 

submersos no oceano ecológico da natureza ou sistemas naturais, assim como consta 

nas denúncias feitas por Wolch e Emel (1998), Wolch et al (1995), Wolch (1998) 

Anderson (1998), Philo e Wilbert (2000), a respeito da subsunção da multiplicidade e 

potência animal no vazio ético da categoria de natureza.  

Wolch procurou estudar o lugar de encontro das linhas da urbanização enquanto 

um processo geo-histórico específico e enquanto um conjunto epistêmico de análise 

desse processo material, sobretudo no que diz respeito à forma como as relações animal-

humano compõe essas duas linhas e esse nó. Em função de todas as experiências 

históricas dos processos de urbanização, sobretudo no contexto ocidental, Wolch nos 

fala que, de um ponto de vista bestial, ―a cidade implica sofrimento, morte ou extinção‖ 

(1998: 120). A cidade depende de uma necessidade contraditória e complementar que 

compõe sua gênese geo-histórica, imanente a seu processo de emergência, que ―envolve 

a desnaturalização extensiva de terras rurais e selvagens e a difusão da poluição 

ambiental‖ (Wolch, 1998: 124). Assim, o processo de urbanização coloca como eixo 

central, a necessidade de desterritorializar a vida selvagem e não-humana, incorporada 

como elemento especista de construção da cidade, ou excluída como resto abjeto, 

necessariamente matável. E se por um lado, alguns animais (pombos, pardais, ratos, 

baratas, moscas...) parecem se adaptar ao ambiente urbano, ainda hostil a vida não-

humana, já que invariavelmente a cidade ainda é compreendida como um espaço 

exclusivamente humano (Wolch, 2002), alguns animais não conseguem sobreviver e se 

adaptar à desterritorialização urbanocêntrica, ou aquilo que Wolch chama de 

―fragmentação do habitat‖ (1998: 125). 

Mesmo para cães domésticos e com donos, a cidade ainda permanece um espaço 

insólito que, por uma série de mecanismos, ora mais visíveis, ora menos, mostra que a 

espacialidade e mesmo a existência canina não é abraçada mas, e em alguns casos, 

apenas tolerada. Mesmo nos EUA, o país que possui a maior população de cães 

domésticos do mundo, com ―39% dos seus habitantes tendo no mínimo um cão‖, 

totalizando uma população de 75 milhões de cães, mera a construção de parques para 

cães ainda permanece uma polêmica, mobilizando articulações políticas antagônicas e 

movimentos de resistência, como bem mostram Urbanik e Morgan (2012: 292).   
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Mesmo com os planejadores norte-americanos estando incorporando a questão 

animal, no início de 2000, para a construção de um parque de cães em Kansas (EUA), 

foi necessário que uma ONG arrecadasse 13.000 dólares para que a prefeitura pudesse 

dar início a construção do parque (Urbanik e Morgan, 2012: 296).  Para a construção de 

um segundo parque, em 2006, foi necessário a utilização de um abaixo-assinado. 

Grande parte da oposição aos parques, organizavam-se em torno de um dos eixos mais 

constantes das antropotopias especistas, de que a cidade é um espaço exclusivamente 

humano: ―parque para cães não devem ser construídos em parques locais porque 

parques são feitos para humanos – para crianças, mais especificamente‖ (Urbanik e 

Morgan, 2012: 299).  Num dos panfletos distribuídos pela oposição especista encontra-

se o seguinte, como segue abaixo: ―Cão tolo, parques são feitos para pessoas! Não deixe 

o parque pertencer aos cães! Diga não ao Parque de Cães Sunnyside!‖ (Flyer anti parque 

para cães apud Urbanik e Morgan, 2012: 299). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura:  Panfleto de Oposição ao Parque de Cães. 

Fonte: (Urbanik e Morgan: 2012: 299). 
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O parque de animais representa uma ameaça à hegemonia especista, ao construir 

um espaço, ainda que mínimo de convivialidade espacial trans-espécie no seio da 

cidade. Representa também uma lembrança da animalidade (seja lá o que isso quer 

dizer), dos elementos selvagens e ferais, da sexualidade e dos excrementos à ela ligados 

(Bataille, 2013) que tanto a assepsia do especismo biopolítico tenta esquecer. E nessa 

direção, a melhor estratégia espacial é relegar o não-humano à esfera privada, enquanto 

ao assim chamado humano (ao menos a certos tipos de humanos
35

) é possibilitado a 

transição em todas as esferas. 

 

A ênfase na centralidade da criança humana e nas 

necessidades recreacionais eram vistas como supremas. Ademais, seus 

argumentos revelam o que torna os parques para cães diferentes de 

outros conflitos espaciais urbanos: o fato de que cães são criaturas 

incorporadas. A sua selvageria potencial, sua energia (e sua energia 

potencialmente incontrolável), suas funções corporais (suas 

vocalizações, sexualidade e higiene) e seu comportamento (possíveis 

brigas e agressividade) foram usados como justificativas para manter 

os parques de cães longe dos parques locais. Um medo parecido de 

incorporação, com relação a comportamentos humanos não foi 

utilizado como argumento, enfatizando ainda mais, que cães parecem 

pertencer à esfera privada, não à pública.  Por fim, a tendência a 

apoiar a construção de parques em outro lugar, não-no-meu-quintal, 

parece confirmar mais ainda uma falta de desejo de construir uma 

cidade para-além-do-humano. (Urbanik e Morgan, 2012: 301). 

 

Hovorka mostrou também, e de forma bastante clara, como os animais de 

criação/abate fazem parte da ecologia urbana das cidades africanas, ―moldando 

ativamente a posicionalidade humana e as dinâmicas sociais na cidade‖ (2008: 102). Por 

outro lado, é necessário afirmar que esse processo não se dá nos termos de uma 

convivialidade espacial trans-espécie, na medida em que certos animais de criação/abate 

são marginalizados por terem um porte físico pequeno e assim, são associados a grupos 

                                                           

35 
 Judith Butler mostrou muito bem como a categoria Humano depende de certas normas somato-

políticas para se sustentar. Isto é, para ser considerado humano, é necessário preencher certos requisitos 

de construção subjetiva (ser biologicamente reconhecido como humano, heterossexual, cissexual, branco, 

cristão...). ―No nível do discurso, algumas vidas não são consideradas em absoluto vidas, não podem ser 

humanizadas; não se encaixam no marco dominante do humano, e sua desumanização ocorre 

primeiramente nesse nível. Esse nível logo dá lugar a violência física que, em certo sentido, transmite a 

mensagem da desumanização que já está funcionando em nossa [sic] cultura.‖ (Butler, 2012: 45). 

Entretanto, a estratégia não consiste em lutar para ampliar o escopo de alcance ético-político da categoria 

Humano, como infelizmente afirma Butler, mas ao contrário, o esforço deve dar-se no sentido de destruir 

material e simbolicamente essa categoria. 
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urbanos marginalizados, como as mulheres (Hovorka, 2008: 103). Animais de grande 

porte, como bois e cabras, são associados a valores e a própria cis-masculinidade, e 

assim passam a ser ―bem-vindos nas fronteiras da cidade‖ (Hovorka, 2008: 103). O que 

Hovorka não explica é como a distinção de valores morais atribuídos aos diferentes 

grupos de animais, em função das suas associações a uma ou outra configuração do 

binarismo de gênero, implica em práticas materiais de exclusão espacial e 

desterritorialização diferenciadas. Não é possível deixar de ter em mente que, no fim 

das contas, tanto os animais de pequeno porte, quanto os maiores serão cultivados 

biopoliticamente e tornar-se-ão alvos do cálculo de um poder literalmente pastoral
36

 

(ora com mais ou menos liberdade [sic]) e serão, ambos, brutalmente assassinados em 

abatedouros (ora com mais ou menos violência). 

As galinhas, enquanto alvo dessa sobrevalorização cis-masculinista vêm 

ganhando espaço nas cidades africanas nos últimos anos, desprendendo-se da antiga 

primazia da vida rural. Fruto de uma nova configuração da economia-política do 

especismo urbano, as galinhas vêm sendo valorizadas em função de sua ―produtividade, 

versatilidade e eficiência‖ como parte ainda de um programa maior de ―diversificação 

agrícola‖ (Hovorka, 2008: 106). O porte físico pequeno das galinhas, também é visto 

como algo positivo, na medida em que pode facilitar sua adaptação em pequenos 

espaços, e isso também parece estar relacionado com o seu crescimento demográfico em 

certas cidades africanas (Hovorka, 2008: 106). Horvorka, entretanto, falha ao não 

perceber que ―produtividade, versatilidade e eficiência‖ nada tem de novo em termos de 

desconstrução do estatuto moral das galinhas, ao contrário, apenas refletem a velha 

perspectiva instrumentalista do especismo enquanto um regime político, que vê os 

animais, não em termos de sua potência e multiplicidade e enquanto criaturas 

sencientes, mas apenas como meios para fins humanos. Por um lado, é interessante 

perceber o crescimento demográfico das galinhas em certas cidades africanas, e as 

novas configurações trans-espécies da esfera urbana, mas essa análise tem de ser 

acompanhada de uma investigação crítica com relação ao como ético-político, que essas 

novas configurações vêm ganhando forma, e nesse último ponto, Hovorka deixa a 

desejar. 

                                                           

36 
 ―[...] o pastor não reina sobre um território; ele reina sobre uma multiplicidade de indivíduos. 

Ele reina sobre ovelhas, bois, animais. Reina sobre um rebanho, um rebanho em deslocamento. Reinar 

sobre uma multiplicidade em deslocamento é o que caracteriza o pastor. Esse será o poder pastoral 

típico.‖ (Foucault, 2006: 66). 
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O estabelecimento de fronteiras, enquanto aquele processo de ―separar o lar do 

‗fora‘, selvagem, natureza e sujeira‖ é um processo fundamental para a produção do lar 

urbano enquanto um espaço seguro e afastado também dos animais não-humanos, como 

bem mostrou Emma Power (2009: 29). Nesse sentido, ―muros, teto, telhados‖ (Power, 

2009: 31) portas, janelas, teto e cercas possuem um papel semiótico-espacial na medida 

em que reforça a subjetividade antropocêntrica do lar urbano como um espaço 

exclusivamente humano, e na medida em que exclui espacialmente a natureza e as 

formas de vida não-humana de seu escopo de convivialidade. Corpos biopoliticamente 

assinalados como germes ou pestes também parecem não se enquadrar no ideal urbano 

do lar, justamente por ―chamarem a atenção para formas ‗não-humanas‘ de viver no lar‖ 

(Power, 2009: 31).  

Apesar de, no interior da informalidade da vida cotidiana, os gambás 

australianos não serem bem-vindos nas profundidades do lar urbano, medidas jurídico-

institucionais foram tomadas pelo Estado australiano e assim, os gambás, protegidos 

enquanto ―animais nativos‖ e eles não podem ser removidos para mais de 150 metros de 

onde foram achados (Power, 2009: 34). Essa imagem, dos gambás como animais 

selvagens e símbolos da natureza australiana, promovida pelo Estado parece não 

ultrapassar a imagem deles como ―ameaças à segurança humana‖ (Power, 2009: 35). 

São, antes de mais nada, considerados como ―animais deslocados‖ (Power, 2009: 35) no 

contexto dos bairros residenciais urbanos e da própria cidade. Na entrevista realizada 

por Power, grande parte dos entrevistados reproduzia essa narrativa, afirmando que os 

gambás são animais que pertencem ao ―ambiente da floresta‖ (Power, 2009: 38), que 

seja por uma visão de que a cidade é exclusivamente humana, ou por uma visão que se 

pauta numa preocupação de que a cidade não dê conta das necessidades materiais que 

eles têm - bem entendido que essa última perspectiva é altamente complicada, na 

medida em que somente o próprio ser (e nisso nossa discussão sobre agência animal 

mostrou-se eficaz), seja ele de qual espécie for, é capaz de responder a esta questão, isto 

é, não podemos afirmar se a cidade é adequada, em si mesma, ou não para outros 

animais, somente eles podem fazê-lo.  

O estatuto (moral) de animal nativo parece ser o elemento que torna os gambás, 

foco de considerações morais e práticas espaciais ambíguas, já que, na outra ponta, os 

ratos urbanos foram unanimemente alvo de desprezo e desconsiderações morais mais 

profundas (Power, 2009: 39). Os ratos, percebidos como animais urbanos e associados a 
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características humanas (Power, 2009: 39), são justamente os animais que são mais 

moral e geograficamente excluídos dos ambientes urbanos (ao menos na entrevista), ao 

contrário dos gambás, vistos como animais nativos e mais próximos de uma natureza 

idealizada. Paradoxo moral do especismo urbano. Entretanto, isso não impediu que 12 

dos 24 participantes da pesquisa afirmassem que ―animais ‗selvagens‘ simplesmente 

não pertencem ao lar‖ (Power, 2009: 40) urbano. ―Eles estão invadindo meu espaço, eu 

tenho que me livrar deles‖, disse uma participante em uma entrevista (Katie apud 

Power, 2009: 40).  

Alguns gambás, como estratégia de resistência material e adaptação ecológica, 

conseguem instalar-se nos telhados e sótãos nos subúrbios residenciais de Sydney e sua 

simples presença na casa, sua existência noturna, suas vocalizações, seus odores e 

cheiros parecem desestabilizar não somente ―as relações familiares e rotinas diárias‖ 

(Power, 2009: 42), mas o próprio lar urbano.  

Utilizando-se da ANT, Hinchliffe e outras, procuraram estudar a adaptação dos 

ratos-de-água e sua relação com a cidade, nos arredores de Londres. Extintos em vários 

condados, com sua população em declínio em várias regiões rurais, os ratos-de-água 

correm o risco de se extinguirem na Grã-Bretanha (Hinchliffe et al, 2005: 646). Nesse 

sentido, sua adaptação às grandes cidades, insere-se como a construção de novas 

estratégias de resistência ao avanço antropocêntrico, e como uma forma de tática de 

sobrevivência material. Entretanto, como bem já sabemos, a cidade é hostil à 

essasformas de vida, toda sua existência não é foco de nenhum tipo de preocupação 

moral mais profundo, e mesmo quando as forças do desenvolvimento urbano deparam-

se com esses animais, vistos como um obstáculo a ser superado, seus apelos e choros 

não são ouvidos: ―Nem puros o suficiente pare serem verdadeiros, nem humanos o 

suficiente para serem políticos‖ (Hinchliffe et al, 2005: 645).  

Mesmo na Harmony, uma ―comunidade de conservação‖ (Seymour e Wolch, 

2009: 250), isto é, um bairro residencial afastado do grande centro urbano da Flórida, 

com a proposta de criar maior integração entre sistemas ecológicos, animais não-

humanos e humanos, vemos a emergência de contradições antropocêntricas e especistas. 

 

Embora, no contexto de outros desenvolvimentos da Flórida, o fato de 

Harmony caminhar a passos largos em direção a um ideal de 
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coexistência seja memorável, fortes contradições relacionadas ao 

compromisso de Harmony com os laços animais-humanos emergiram. 

Notavelmente, um sistema de valores normativos que privilegia 

algumas vidas animais (animais selvagens e animais de companhia) 

sobre outros (animais de fazenda), é vidente na comunidade. Por 

exemplo, a comunidade Camp Spirit almeja oferecer aos moradores, 

especialmente às crianças, oportunidades de cuidar e respeitar animais 

de fazendas enquanto seres sencientes, ao invés de simples 

mercadorias. Mesmo assim, a maior parte da carne, ovos e laticínios 

não provém desses espaços gentis e pastorais, mas de fazendas 

industriais. Existe uma dissonância cognitiva numa comunidade que 

enfatiza a coexistência com animais ‗amigos‘ mas, por meio da 

fazenda da comunidade, normaliza a produção de animais destinados 

que vão parar nos pratos de jantar e nas sapateiras. [...] Assim, a 

comunidade Harmony reforça, ao invés de desafiar as ideias 

hegemônicas sobre quais os tipos de animais possuem espaço em 

nossa paisagem moral. (Seymour e Wolch, 2009: 250).  

 

Parece existir na comunidade Harmony a reprodução de uma ambivalência 

moral com relação aos animais, na medida em que uns, por estarem mais associados à 

natureza pura e silvestre e ao não-humano, são foco de mais direcionamentos afetivos e 

morais, mesmo que motivados por um fetichismo antro-urbano, enquanto outros, 

associados mais ao urbano/rural e aos aspectos corrompidos do humano são 

subalternizados e periferizados. Situação bem parecida com a paisagem moral dos gatos 

ferais urbanos (Grifiths at al, 2000), a reintrodução de peixes em canais de Tokyo 

(Waley, 2000) e a presença de gambás nos subúrbios residências de Sydney (Power, 

2009). E se alguns animais podem ser excluídos ou desterritorializados dos espaços 

hegemonizados pelos assim chamados humanos por serem considerados selvagens 

perigos ou não higiênicos (Bolla e Hovorka, 2012: 57), esses mesmos animais podem 

ser incluídos espacialmente - mesmo que por motivações altamente problemáticas - em 

função dessas mesmas características pressupostas, como mostra o caso da comunidade 

Harmony e outros acima mencionados. Bolla e Hovorka (2012: 57) resumiram muito 

bem esse ponto ao afirmarem que: 

 

Desse modo, a expressão espacial da hierarquia de espécies sobre a 

paisagem material reforça ideias sobre o lugar apropriado de animais 

específicos (e alguns humanos) e animais em relação aos humanos. 

Relações de poder entre animais e humanos são ativamente 

desempenhadas através do espaço, pautada na alocação humana (dos 

animais) e na transgressão animal (dos alocamentos humanos). 

Embora os alocamentos conceituais e materiais dos animais pelos 
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humanos muitas vezes resultem numa expressão espacial muitas vezes 

forte, essencializada e fixa (onde os humanos preferem que os animais 

permaneçam fora do perímetro da existência humana), na realidade 

existe uma geografia imaginativa dos animais mais complexa, por 

meio de que os encontros animal-humano são variados, multi-

dimensionais e frequentes. 

 

A construção cosmológica do especismo que defende a cidade como um espaço 

humano por excelência cria, também, políticas de rearranjo espacial para situações, nas 

quais as fronteiras e a própria composição desse espaço é transgredida ou tornada 

híbrida. Os animais selvagens que ousam adentrar no perímetro urbano de Kasane 

(Botswana) são objetos das políticas de ―re-alocamento‖, que servem, antes de mais 

nada, para ―fixar os animais selvagens em seu lugar ‗apropriado‘‖ (Bolla e Hovorka, 

2012: 72). Muitas vezes a desterritorialização material desses animais é precedida por 

uma desterritorialização conceitual: mobilizando certas características psico-etológicas, 

muitas vezes frutos de projeções antropomórficas especistas nos animais, produz-se a 

categoria de ―animais problemáticos‖, na qual, a partir desse alocamento conceitual, 

passa-se a uma política de desterritorialização material, que consiste em ―manter os 

animais longe dos humanos‖ (Bolla e Hovorka, 2012: 72). Mais uma vez retornamos à 

questão do biopoder, na medida em que é evidente que tanto a categorização de 

―animais problemáticos‖ (Bolla e Hovorka, 2012: 72) quanto de ―indivíduo perigoso‖ 

(Foucault, 2008: 157) são dispositivos para mobilizar um higienismo político-securitária 

normalizador, sob o vértice humano e para-além-do-humano. Dispositivos do biopoder 

especista para manter a antropocoerência urbana. 

Cercas elétricas, instalações de corredores ecológicos (sic), tranquilizantes e 

jaulas também compõem as tecnologias do poder especista urbano, utilizadas também 

para manter os animais selvagens longe do perímetro urbano de Kasane, aumentando 

ainda conflitos sociais entre várias espécies selvagens, por exemplo, entre babuínos e 

elefantes (Bolla e Hovorka, 2012: 73). Um exemplo triste e claro de problemas de 

Geografia Política Animal, Biogeografia Política ou Geografia Animal Urbana na 

medida em que, através de (des)territorializações conceituais criadas pelo imaginário 

especista urbano, animais são desterritorializados de seu perímetro, para dar sentido a 

uma narrativa totalitária que almeja varrer o não-humano da cidade em nome da sua 

coerência, aumentando assim situações de conflitos territoriais entre animais não-

humanos nos arredores não-urbanos de Kasane. 
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V.II.II – Exocanibalismo Antropotópico 

 

Retomando algumas discussões de Mike Davis, Wolch e outras descrevem o 

processo de urbanização, a partir de uma perspectiva anti-especista, como um processo 

predatório, totalitário e instrumentalista, não por menos, elas referem-se à ―cidade 

canibal‖ (1995: 737). Esse canibalismo urbano possui dois vértices. O primeiro vértice é 

interno, consiste na construção de geografias imaginativas e materiais que afirmam e 

esforçam-se em criar e manter a cidade como um ambiente exclusivamente humano, 

―sufocando as possibilidades de existência de animais selvagens [dentre outros] na 

cidade‖ (Wolch et al, 1995: 737). Trata-se do endocanibalismo antropotópico, visto na 

sessão anterior V.II.I. O segundo vértice dirige-se a um fora, ao não-urbano, e consiste 

nas constatações de que ―o processo de urbanização requer a desnaturalização completa 

de terras rurais ou selvagens‖ (Wolch et al, 1995: 735). Esse vértice, que chamo de 

exocanibalismo antropotópico, será analisado nessa sessão.  

Uma cidade que devora o seu entorno não-humano (e humano também, 

associados às figuras da natureza, selvagem, do não-humano e do animal, os corpos 

tornam-se matáveis). ―Os ideais da urbanização eram baseados na noção de progresso 

pautado na dominação da natureza pela cultura. A lógica da urbanização contemporânea 

permanece basicamente a mesma‖ (Wolch et al, 1995: 735). Os animais continuam 

sendo extintos em taxas recordes, enquanto animais continuam sendo excluídos e 

assassinados dentro das cidades (Wolch et al, 1995: 735). Esse avanço 

desterritorializados do processo de urbanização em direção ao não-urbano consiste tanto 

numa perda de habitat, quanto numa fragmentação do mesmo, sendo a primeira 

resumida como se segue (Wolch et al, 1995: 737). 

 

Algumas espécies se adaptam e/ou prosperam nas cidades (por 

exemplo, ratos e camundongos, esquilos, guaxinins, pássaros não-

nativos como pombos e estorninhos); outros não são capazes de 

encontrar alimentos ou abrigo, nem de se adaptar à mudanças 

climáticas ou hidrológicas, nem de tolerar contato com humanos 

(como por exemplo antílopes, carneiros selvagens e uma grande 

variedade de peixes e aves). Outros tornam-se alvos do consumo 

humano. Incontáveis espécies sofrem com poluição do ar e da água. O 
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resultado desses problemas de adaptação é, geralmente, um declínio 

brusco da biodiversidade. Além disso, existem outros impactos mais 

sutis causados pela urbanização. Por exemplo, o lagarto-de-franja do 

Vale de Coachella (Califórnia) tornou-se uma espécie ameaçada em 

função das interrupções dos ventos causadas pelas construções, 

alterando a qualidade do seu habitat (Beatley, 1994). 

 

Já os processos de fragmentação de habitat, por outro lado, não constituem uma 

ameaça menos relevante. 

 

Além da perda de habitat, a urbanização contemporânea também 

envolve a fragmentação de habitat. (Wolch et al, 1995: 738 – grifos 

originais). Biólogos conservacionistas, trabalhando na tradição das 

ilhas biogeográficas, enfatizam as consequências perniciosas da 

fragmentação de habitat, que resultam do desenvolvimento urbano e 

construção de estradas. A fragmentação diz respeito à porção 

remanescente de áreas de habitat em pedaços cada vez menores e mais 

isolados. Noss e Cooperrider (1994) identificaram os estágios típicos 

do processo de fragmentação. Inicialmente, a abertura de clareiras em 

paisagens selvagens por projetos desenvolvimentistas, através de 

estradas ou linhas férreas, levam à redução ou perda dos grandes 

carnívoros e das espécies exploradas (por exemplo, animais de pele 

como o mink). Então, lacunas emergem na paisagem matriz original, 

elas se expandem e eventualmente tornam-se a própria paisagem 

matriz. Como resultado, mais espécies ficam ameaças e invasões de 

espécies não-nativas ocorrem. Se corredores ecológicos são cortados, 

espécies se extinguem. A perda de biodiversidade (especialmente de 

espécies nativas) é, portanto, quase inevitável na fragmentação de 

habitat. (Wolch et al, 1995: 738 – grifos originais). 

 

Esse processo de exocanibalismo não só se pauta em uma perspectiva 

instrumentalista, que vê o não-humano e não-urbanos como meios para fins humanos e 

urbanos, como pauta-se também em um certo medo dos primeiros, como podemos ver 

nas histórias dos Três porquinhos e Chapeuzinho Vermelho, dentre outros. A floresta é, 

antes de tudo, um lugar a ser temido, não por ser o lugar da natureza, apenas, mas por 

ser o lugar do não-humano o lugar animal, lugar do lobo, como bem mostrou Emel 

(1998: 93). Uso que justifica a morte, medo que justifica a morte, medo que gera uso. A 

fobia hobbesiana do não-humano serve muito bem àqueles que lucram com a 

exploração dos ecossistemas e das vidas não-humanas. 
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Estigmatização especista que, como em muitos outros casos nada possui de 

facticidade. Os lobos são animais gregários, com grande ―afabilidade‖ para com os 

filhotes e membros da manada, são também brincalhões e o ―jogo‖ faz parte de suas 

interações sociais e das suas formas de comunicação (Emel, 1998: 95). Entretanto, isso 

não parecer relevante para os moradores das recém-nascidas urbes americanas, que já 

em fins de 1660 já iniciaram a corrida de extermínio dos lobos (Emel, 1998: 96), 

moradores bem mais antigos, diga-se de passagem. ―Nenhum outro esforço de controle 

animal jamais atingiu a escala geográfica ou o escopo econômico que a guerra contra os 

lobos atingiu no século XIX e início do século XX, nos EUA e Canadá‖ (Emel, 1998: 

96).  

Geografia Econômica do Especismo. Os lobos foram assassinados para terem 

suas peles mercantilizadas como mercadorias, imbricados numa rede internacional, 

onde a Rússia se destacava na importação; foram assassinados por pastores, quando eles 

seguiam os rastros de trilhas de rebanhos; foram assassinados quando tiveram os 

búfalos, grande fonte de sua subsistência, dizimados do território humano-

hegemonizado norte-americano (―Entre 1850 e 1880 75 milhões de búfalos foram 

assassinados‖; o que também ajudou a dizimar comunidades indígenas nômades, que 

dependiam do búfalo); foram assassinados para substituir o ciclo econômico, já em 

declínio, de extermínio dos búfalos; foram assassinados por serem lobos, como bem 

mostrou Emel (1998: 97). Caçadores de lobos, assassinavam búfalos e infectavam sua 

carcaça com estricnina, alguns dias depois dezenas de lobos eram encontrados mortos, 

além disso, outros animais morriam já que os lobos salivavam o veneno no solo, 

contaminando-o (Emel, 1998: 98). Já em 1930 os lobos já tinham sido dizimados das 

Grandes Planícies (Emel, 1998: 99). 

Eles os envenenaram com estricnina, arsênico e cianeto em tamanha 

escala, de modo que milhões de outros animais – guaxinins, furões, 

raposas vermelhas, corvos, falcões, águias, esquilos e carcajus - foram 

assassinados acidentalmente [sic] durante esse processo. No pico da 

febre dos lobos eles até mesmo se envenenaram, queimaram suas 

propriedades, colocando fogo em florestas para eliminar os refúgios 

dos lobos. Nos EUA, no período de 1865 à 1885, pecuaristas mataram 

lobos com uma dedicação quase patológica. No século XX, pessoas 

subiram em aviões e em snowmobiles e metralharam lobos com 

espingardas por diversão. Na Minnesota de 1970, pessoas matavam 

lobos com armadilhas de enforcamento para demonstrar seu desprezo 

com a classificação dos animais como espécie ameaçada de extinção. 

(Barry Lopez apud Emel, 1998: 102). 
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Para Wolch, o processo de urbanização e o planejamento urbano têm de ser 

entendidos enquanto uma ―parte do projeto modernista de controle e dominação dos 

outros (humanos assim como não-humanos), através da construção da cidade 

racionalista e do policiamento das interações urbanas e proximidades animal/humano, 

em nome da saúde e do bem-estar humano‖ (1998: 127-8). De modo que a cidade, 

pautada num distanciamento material, cria um distanciamento ético dos humanos com 

relação aos ecossistemas, à vida animal e à vida não-humana, de forma geral (Wolch, 

1998: 128). Não por menos, Wolch já falava numa ―produção antropocêntrica do espaço 

e lugar‖, pautada numa necessidade muito enraizada de ―proteger o domínio do controle 

humano, excluindo ervas daninhas, sujeira e – por extensão – a natureza em si‖ (1998: 

133). 

Essa cosmologia urbana ficou muito clara no caso da desterritorialização dos 

lobos do estado de New York em meados do século XIX, como mostrou brilhantemente 

Brownlow (2000). Para varrer a natureza suja, caótica e selvagem, representada 

(principalmente através de projeções antropomórficas feitas pelas assim chamados 

humanos) pelos lobos e por todos seus significados associados, estes foram rapidamente 

substituídos por animais com maiores valores econômicos e simbólicos, sobretudo gado 

(Brownlow, 2000: 147). De modo que, quando um animal do rebanho era atacado, o 

próprio pecuarista era atacado, em função do estatuto moral de propriedade desses 

animais, tornando-se ainda um ataque a própria sociedade, na medida em que esses 

animais fornecem parte da base alimentar, sobretudo urbana do estado. Ao reconfigurar 

o conteúdo espacial, passando de um ecossistema basicamente silvestre para uma 

paisagem essencialmente agro-pastoral, os pecuaristas desterritorializaram os lobos do 

conteúdo semiótico daquele espaço, facilitando assim a sua desterritorialização material, 

em nome da coerência espacial dessa nova paisagem: 

 

 

Lobos, pumas e outros animais considerados ‗pragas‘ foram 

construídos como ‗deslocados‘ nessa ‗nova‘ paisagem, física e 

simbolicamente deslocados e, posteriormente substituídos por um 

novo grupo de animais domesticados de outra região. As demandas 

ganhavam espaço não só em função da defesa do gado contra a 
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predação dos lobos mas, de maneira mais significativa e como 

consequência de maior destaque, em função da defesa dos novos 

significados do lugar contra todo tipo de heresia ―deslocada‖ 

(Cresswell, 1996: 9). O gado simbolizava e significava uma nova 

paisagem ideológica, na qual os lobos não tinham lugar. Sendo assim, 

eles tinham de sair. [...] Combinadas, elas praticamente exterminaram 

os lobos do estado de New York (Brownlow, 2000: 147). 

 

Posteriormente, ainda ocorreram dois rearranjos de conteúdos não-humanos na 

paisagem, de modo a adaptar a paisagem aos novos interesses das antropotopias 

urbanas. Em seguida, frente as críticas com relação aà massificação urbana do estado, 

tentou-se introduzir os veados, recuperando um certo conteúdo natural [sic], entretanto, 

longe dos signos antropomorficamente cruéis e selvagens atribuídos aos lobos: 

―selvagens, porém domados‖ (Brownlow, 2000: 149). Já na virada para o século XX os 

lobos já estavam extintos de New York (Brownlow, 2000: 149). A terceira mudança se 

deu com a construção do Parque Nacional de Adirondack, um verdadeiro ―playgrond 

[protegido] das ameaças ‗locais‘‖, que foi responsável pela falência das micro-

economias rurais e agropecuárias que ainda sobreviviam em função da primeira 

transformação paisagística, através da exploração pecuarista (Brownlow, 2000: 153). De 

modo que fica claro que os animais foram mobilizados geo-históricamente para res-

significar o conteúdo espacial do estado, de modo a atender aos interesses econômicos e 

subjetivos contra certos animais, e em favor das antrópoles.  

Numa direção semelhante, para Gullo e outras (1998: 139), o crescimento 

urbano nos EUA pós-guerra se deu em função de uma certa habilidade de controlar a 

natureza e excluir os animais selvagens da cidade. É nesse quadro que se insere a 

perseguição especista de pumas (leão da montanha) no estado da Califórnia. Apesar de 

serem tão perigosos quanto o ―ar da Califórnia‖ ou quanto ―um piano caindo do céu‖, 

foram permitidos aos caçadores matar pumas suspeitos de matar gados ou animais de 

estimação: em 1971 5 pumas foram assassinados legalmente, já em 1993, 192 pumas 

foram assassinados sob alegação de que haviam matado animais de estimação ou gado 

(Gullo et al, 1998: 144). Os assassinatos são justificados em função do suposto 

assassinato de animais de estimação (os animais, no interior do especismo são vistos 

ética e legalmente enquanto propriedade de humanos [Francione, 2000], e é como dano 

à propriedade que os fazendeiros se reportam, de forma não-declarada, obviamente) por 

parte dos pumas, mas o fato dos pumas estarem ficando sem território e sem presas em 
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função do avanço das áreas metropolitanas, não é nem colocado em pauta. Assim, com 

uma série de estigmatizações antropomórficas – ―máquinas assassinas‖, ―assassinos 

seriais‖, ―cruéis‖ (Gullo et al, 1998: 153) -, os pumas passam para a esfera moral do 

matável, portadores de ―vidas que não valem a pena ser vividas [...] ‗vidas invivíveis‘‖ 

(Butler, 2009: 16-7), que são ceifadas em nome da coerência do especismo urbano. 

Num contexto um pouco diferente, é importante também, ver como as linhas do 

urbanocentrismo especista cruzam-se com ecossistemas, a partir das perspectivas de 

planejamento, gestão e sitiamento de áreas selvagens. Bolla e Hovorka (2012) 

mostraram como a construção de parques e reservas de conservação ambiental em 

Kasane (Botswana), reproduzem uma lógica de fixar espacialmente animais que são 

tanto alvos de um estranhamento, quanto de interesses simbólico-econômicos, 

ignorando a própria transgressão dessas fronteiras por humanos e pelos próprios animais 

não-humanos. Segundo elas, ―o protecionismo assume uma expressão espacial ao 

delinear fronteiras rígidas e ao conter ―nós‖ em assentamentos humanos e ‗eles‘ em 

áreas protegidas [sic]‖ (Bolla e Hovorka, 2012: 63). O que acaba, por fim, criando um 

processo duplo de reificação e exotização desses animais confinados em fronteiras 

rígidas, por um lado, e de exclusão, desterritorialização e epistemicídio com relação aos 

coletores-caçadores da região, que têm suas formas-de-vidas reduzidas em função dos 

gerenciamentos da burocracia responsável pela reserva (Bolla e Hovorka, 2012: 64), por 

outro lado. 

 

Resumindo, os animais selvagens são imaginados como seres exóticos 

e como protótipos de uma natureza primitiva que deve ser conservada 

e protegido para o seu próprio bem, assim como para a satisfação 

moral e deleite pessoal dos humanos. Esses animais selvagens, através 

do seu aprisionamento em áreas protegidas, geram ganhos econômicos 

aos cidadãos de Botswana, reforçando e justificando ainda mais o seu 

lugar em espaços discretos através da paisagem, separado dos 

assentamentos humanos. Consequentemente, o alocamento conceitual 

e material dos animais selvagens pelos humanos é mutuamente 

construído e fundamentado no estranhamento humano e no valor de 

uso econômico associado à esses animais não-humanos. (Bolla e 

Hovorka, 2012: 69). 

 

Além disso, quando os animais transgridem essas fronteiras humanas, sua 

desterritorialização é imediatamente invocada e materializada, sobretudo quando essas 
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práticas podem ser justificadas através da atribuição do estatuto moral de ―animais 

perigosos‖ (Bolla e Hovorka, 2012: 72). Essa investida desterritorializadora, consiste 

num empreendimento pedagógico, fundado sob a necessidade de se mostrar qual é o 

lugar dos animais selvagens. Reconstituindo, mais uma vez, a coerência do espaço 

humano, através da atribuição de fronteiras rígidas e da criação de um conteúdo 

biosocial normativo ao espaço geográfico.  

 Perspectiva que parece manter uma coerência com os estudos de Suzanne 

Michel, já que para ela, a estratégia humana consiste em ―alcançar uma separação 

máxima (daquilo que é não-humano ou natureza)‖, de modo que assim, eliminando os 

traços de ―empatia entre humanos e animais‖ (1998: 165) possam-se instalar relações de 

poder assimétricas, hierárquicas e de dominação. Toda uma epistemologia e uma 

prática, todo um saber-poder que ou reproduz os paradigmas clássicos da ciência 

moderna encarando a natureza como uma superfície física, ou cria as narrativas de uma 

natureza hiper-social, deixando-a a reboque de macroescalas e submetidas a processos 

político-econômicos ainda parece dominar as ciências humanas, a geografia e os 

campos do planejamento espacial/ambiental (Michel, 1998: 169). Essas perspectivas 

não só são o motivo da desterritorialização em massa e da situação de grande risco das 

águias douradas americanas, como é também parte da razão do fracasso dos projetos 

que focavam na sua reabilitação (Michel, 1998).  

Caso semelhante com a situação das corujas manchadas do Pacífico Noroeste 

estadunidense, que se viram numa situação de desterritorialização eminente e, em 

função disso, em meio a uma ―paisagem moral‖, onde conflitos e disputas morais 

passavam, por vezes, mais pelas florestas do que por suas vidas (Proctor, 1998: 193). A 

polarização se dá, de um lado por ambientalistas que defendem a manutenção das 

florestas primárias e da coruja manchada, como grande símbolo desse complexo, frágil 

e importante ecossistema, e por outro, das grandes madeireiras e seus aliados, que 

defendem que a floresta deve ser utilizada para gerar progresso técnico-científico e 

econômico [sic]. O quadro é dramático: 

 

[...] a coruja está ―em perigo em quase toda parte onde ela se encontra, 

em função da contínua perda de habitat causada pelas madeireiras e 

por distúrbios ecológicos‖ [...] a proteção atual, como as das redes 

Forest Service da SOHA´s (spotted owl habitat áreas for individual 
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pairs [áreas de habitat das corujas manchadas para casais]), 

totalizando 700.000 acres em Oregon, Washington e Norte da 

Califórnia, era inadequada. Um relatório do ISC recomendava que um 

total de 8.3 milhões de acres fosse colocado inicialmente à disposição, 

em blocos de áreas de conservação de habitat para proteger vários 

casais de corujas [...] a coruja está em apuros em função da destruição 

das florestas primárias, que é seu habitat, e os mecanismos 

regulatórios eram inadequados para proteger as corujas que ainda 

existiam. (Proctor, 1998: 197). 

 

Por um lado, as corujas tornaram-se um ―símbolo para ambientalistas, da 

natureza não-humana ameaçada por humanos‖ (Proctor, 1998: 200), mas por outro, 

grande parte da população apoiou as madeireiras, ficando ao lado dos ganhos 

econômicos e científicos graças à exploração das florestas primárias (Proctor, 1998: 

2007). O recorte espacial delimitado, as florestas primárias, lar das corujas manchadas, 

cortadas pelas linhas antagônicas dos ambientalistas que defendem a coruja e seu 

habitat, e por outro lado, as madeiras e seus aliados, com diferentes paradigmas 

relativos ao que significa o correto, em termos ético-políticos, é o que constitui a 

paisagem moral: 

 

Estou usando o termo paisagem moral, na tentativa de localizar a 

atenção nas questões relativas a valores que permeiam o debate sobre 

as corujas manchadas e as florestas primárias; contudo, isso é um 

pouco redundante, obviamente. Se a paisagem é a descrição 

significada dos lugares, a paisagem é, logo, intrinsecamente moral, já 

que esses significados nunca são meramente descritivos (―isso é uma 

floresta‖), mas normativos também (―essa é uma floresta que está 

sendo ameaçada pelo desmatamento‖ ou ―essa é uma floresta que está 

sendo melhorada pela gestão científica‖). O modificador moral nos 

lembra, entretanto, que a paisagem carrega um tremendo peso 

normativo, ao incorporar geograficamente uma ideia de bem (Proctor, 

1998: 194 – grifos originais). 

 

As florestas primárias do noroeste e as corujas manchadas tornaram-se signos, 

mobilizados para defender uma certa concepção ético-política do que significa a própria 

vida não-humana e a sua relação com interesses sócio-econômicos e simbólico-

emocionais humanos:  
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Enquanto uma paisagem moral, as florestas do Pacífico Noroeste 

forneceram não somente um sentido de bem na natureza e nas relações 

humanas com a natureza, mas também nas formas pelas quais o bem é 

valorado. Houve, em outras palavras, um discurso decididamente 

axiológico em andamento no debate sobre a coruja manchada e as 

florestas primárias, em que, tanto argumentos de valores intrínsecos e 

valores instrumentais foram utilizados. Por exemplo, a ênfase da 

coalizão madeireira nos benefícios humanos do desmatamento 

sustentável é seguida de um argumento antropocêntrico, na medida em 

que essas práticas são boas, em relação a seu valor instrumental para 

as pessoas. Não foi, entretanto, nenhuma coincidência o fato da 

indústria madeireira ter provido um enorme apoio ao 

antropocentrismo durante a controvérsia sobre a coruja manchada. A 

ideia da natureza enquanto um recurso inerente ao antropomorfismo é 

vital para a manutenção das taxas de lucros do empreendimento 

madeireiro; permitiu um ataque devastador às florestas 

estadunidenses, que transformou a ecologia de milhares de acres em 

áreas de extração de riquezas. (1998: 212).  

 

Nessa paisagem, o que vemos, não é tanto o avanço das fronteiras canibais da 

cidade sobre territórios não-humanos e sistemas ecológicos. O que vemos é exigência 

urbana de matéria-prima [sic] e fontes de energia [sic], demandando a 

desterritorialização da vida não-humana (tanto das corujas, quanto das florestas 

primárias). Entretanto, como explicar que, mesmo tendo os ambientalistas ganhado a 

batalha (é questionável também aí, o que de fato, essa vitória implicou materialmente 

para a melhoria da condição vital desse ecossistema e dessas vidas, na medida em que o 

fundo axiomático dos problemas, a saber, o funcionamento especista das lógicas 

urbanas, não tenha sido alterado profundamente), grande parte das pessoas tenham 

simpatizado com a coalizão pró-madeireira e com seu discurso economicista e 

desenvolvimentista (Proctor, 1998: 211)? Para Proctor, o fator fundamental foi o 

direcionamento massivo da coalizão pró-madeireira em marketing e propaganda, de 

modo a influenciar a opinião pública (1998: 207). De fato, a propaganda especista foi 

fundamental nesta história, só que, assim como a propaganda nazista não serviu para 

enganar os alemães – ―não, as massas não foram enganadas, elas desejaram o fascismo, 

num certo momento, em determinadas circunstâncias‖ (Deleuze e Guattari, 2010: 47) -, 

a propaganda do urbanocentrismo especista protagonizada pelo desenvolvimentismo 

das madeireiras, não influenciou e nem enganou o grande público do noroeste 

estadunidense. ―É que o desejo nunca é enganado‖ (Deleuze e Guattari, 2010: 341). O 

que temos aqui é um investimento fascista no inconsciente (Deleuze e Guattari, 2010: 

366). Devemos compreender essa paisagem moral, menos como investimentos em 



149 
 

propagandas para influenciar ou enganar, e mais como investimentos sociais no 

inconsciente para produzir desejo. E devemos ver em que medida a coruja manchada e 

as florestas primárias do noroeste foram mobilizadas como dispositivos para produção 

desse desejo fascista, desejo de desmatamento, desejo de desterritorialização. Devemos 

ver em que medida, as territorialidades e os ecossistemas (o espaço) desempenham um 

papel na construção dessa paisagem moral, desse território desejante e desse desejo 

territorial. Devemos ver como as materialidades espaciais do especismo mobilizam o 

próprio espaço como dispositivo de produção de desejos especistas (―Florestas geram 

madeira, que geram empregos e mercadorias‖): uma questão essencial para as 

geografias animais, que infelizmente, Proctor não conseguiu captar. Não, a população 

do noroeste estadunidense não foi influenciada ou enganada, ela desejou o 

desmatamento e a desterritorialização, em alguma medida e sob certos limites, e é isso 

que necessário explicar.  

Deleuze e Guattari tiveram de criar uma esquizo-filosofia para dar conta da 

complexidade esquizo-paranóica do capitalismo, já que ele não para de expandir os seus 

limites, de desterritorializá-los muito mais além, ao mesmo tempo em que, por toda 

parte, não para de ter limites colocando-se (Deleuze e Guattari, 2010: 344). Penso que 

essa análise seja uma importante peça, ainda pouco explorada pela crítica anti-especista 

em geografia, para construir-se uma máquina analítica crítica aos processos de 

urbanização especista. A cidade emerge como um corte-fluxo zonal que devora o não-

humano em si mesma, e o não-humano do não-urbano (o fora), como a própria condição 

de sua reprodução, e tem nesse exato processo a condição mesma do seu fim próximo. 

Deste modo, a cidade em toda sua complexidade rizomática, permeada pela imanência 

do especismo enquanto regime político e enquanto uma matriz de inteligibilidade, no 

seio do processo de urbanização e da delimitação rígida e exterior do não-urbano/não-

humano, emerge como o lócus, como o nó e eixo axiomático da produção especista do 

espaço, como a própria dobra geográfica do especismo
37

. Não por menos, e nisso 

                                                           

37 
 Penso a dobra, em primeiro lugar, como um processo, o processo de ―dobrar‖: ―Tudo se dobra, 

desdobra e redobra‖ (Deleuze, 2010: 197). Um processo que é composto por linhas em tensão, que se 

chocam em movimento, umas com as outras, produzindo um coágulo de forças. Dobra que define-se, no 

campo etológico, como ―a capacidade de dobrar suas próprias partes ao infinito‖ (Deleuze, 2012: 22) e 

que, de maneira nenhuma se restringem há um domínio qualquer, já que ―há dobras em toda parte: nos 

rochedos, rios e bosques, na cabeça e no cérebro, mas nas almas e no pensamento‖ (Deleuze, 2010: 199). 

Por outro lado, a dobra é definida também como processo de diferenciação, de singularização (Deleuze, 

2010: 200), que se dá a partir das formas específicas em que a composição das forças e das linhas, isto é, 

a dobradura, toma forma. Nesse sentido a cidade é dobra, na medida em que as linhas do especismo 
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Jennifer Wolch já insistia, a cidade deve ser reconceitualizada como um ―regime de 

distúrbio ecológico‖ (Wolch, 1998: 131). 

 

 

V.III - Zoópole: A Produção da Cidade Animal 

 

V.III.I - Pensando a Cidade Animal 

 

As críticas à perversidade da reestruturação espacial sob o especismo enquanto 

regime político são, sem sombra de dúvidas, algo de fundamental nas geografias 

animais que voltam-se para as problemáticas do planejamento espacial, sobretudo no 

contexto urbano. Entretanto, não é só de crítica que essas geografias se alimentam. 

Descentrar o totalitarismo antrotópico não significa somente denunciar as lógicas 

antropocêntricas que regem o processo e a reprodução espacial especista, mas também 

significa visualizar as práticas e espacialidades concretas que desafiam essas lógicas, 

significa dar visibilidade à ―‘cidade animal‘ subalterna‖ (Wolch et al, 1995: 736) que já 

existe, bem como às situações concretas onde as normatividades e as fronteiras da 

cidade humana são quebradas, por encontros, transgressões e resistência que podem 

mostrar a cidade também como um lugar híbrido, permeado por dobras trans-humanas e 

afetos trans-espécie. Significa também, construir um instrumental teórico-conceitual e 

ético-político crítico e também propositivo, que dê conta de compreender e diagnosticar 

os processos atuais, como também de sugerir alternativas e deserções. 

Já em 1995, no número especial da Environmental and Planning D dedicado às 

geografias animais, Wolch e outras já propunham pensar e criar esse instrumental a 

partir do que elas chamavam de ―teoria urbana trans-espécie‖, cujo objetivo era ―criar 

uma teoria urbana que leve os não-humanos a sério‖ (Wolch et al, 1995: 736). Segundo 

elas (1995: 736), essa teoria permite pensar criticamente quatro questões: 1 os impactos 

da urbanização de ambientes naturais nos animais selvagens;  2 como e por que 

moradoras das cidades reagem na presença de animais selvagens em seu meio; 3 como 

                                                                                                                                                                          

enquanto um regime político e uma matriz de inteligibilidade defrontam-se com as linhas do processo de 

produção do espaço, produzindo um corte diferencial no espaço. 
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as capacidades das ecologias urbanas em prover a vida não-humana é moldada pelas 

práticas de planejamento urbano e pelas atitudes humanas; 4 como a luta social contra a 

crueldade contra os animais selvagens gerou mudanças de políticas e planejamento nos 

processos de urbanização contemporâneos.  

Elas partem das recentes inovações no então, novo campo da ecologia da vida 

selvagem urbana, para pensar a coexistência espacial trans-espécie e as ―implicações do 

espaço urbano compartilhado‖ (Wolch et al, 1995: 743). Para as autoras, a educação é 

fundamental nesse processo, no sentido de poder gerar algum conhecimento que possa 

ser usado para fomentar o entendimento e respeito pelos animais, bem entendido que a 

própria educação tem seus limites, como bem afirmam (Wolch et al, 1995: 746).  

Livrar-se do binarismo natureza/cultura também constitui grande parte do esforço para 

construção de tal teoria, já que ele tanto valida uma hiperdependência humana da 

natureza quanto a separação desta da cultura, justificando assim a sua colonização e 

dominação unilateral e totalitária (Wolch et al, 1995: 752). Além do mais, trata-se de 

uma perspectiva que estereotipa e estigmatiza a natureza, já que oblitera ―as diferenças 

entre (digamos) um cavalo e uma vespa‖ (Wolch et al, 1995: 752). Argumento bem 

próximo da crítica spinozista feita por Deleuze e Guattari (2007: 328) às identidades, 

como vimos no capítulo III. Essa hiperseparação entre cultura e natureza, materializada 

pela própria materialização do binarismo, parece ser responsável também pela 

―colonização do outro como os animais de estimação‖ (Wolch et al, 1995: 752), na 

tentativa de trazer pra perto um pouco daquela natureza perdida e distante, entretanto, 

através de um certo filtro domesticado e asséptico.  

De modo que, não faltam desafios para a teoria urbana trans-espécie: 

 

O desafio colocado à teoria urbana trans-espécie consiste em 

desenvolver, a partir do já estabelecido conjunto da teoria social, um 

quadro baseado no entendimento da urbanização e do que ela significa 

para a vida animal - questões relativas a interação animal-humano e 

como elas mudam ao longo do espaço e do tempo -, da ecologia da 

vida selvagem urbana enquanto ciência e economia política, e da 

prática urbana trans-espécie como algo moldado tanto pelo 

conhecimento quanto pelo sentimento. (Wolch et al, 1995: 750). 
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Alguns anos mais tarde, Wolch, revendo a abordagem (ainda insuficiente) dos 

animais na teoria urbana, acabou constatando que, o pouco que existe de preocupação 

direcionada a eles consiste na crítica às práticas poluidoras, pautadas ainda na 

concepção da cidade como um espaço humano (1998: 120). Tais perspectivas, 

esquivam-se não só de posicionamentos éticos, como também de engajamentos práticos 

e abordagens mais pragmáticas no que diz respeito ao interesse dos animais não-

humanos e a sua condição nos ambientes urbanos (Wolch, 1998: 120). Assim, uma 

tarefa inicial das críticas anti-especistas nos estudos urbanos é, para Wolch a 

constatação de que ―os animais possuem suas próprias realidades, suas próprias visões 

de mundo; em suma, eles são sujeitos, não objetos‖ (Wolch, 1998: 121 – grifos 

originais). De modo que, a (re)introdução da subjetividade e agência animal não-

humana, implica uma ―obrigação ética e política de redefinir a problemática urbana e de 

considerar estratégias para uma práxis urbana a partir do ponto de vista dos animais‖ 

(Wolch, 1998: 122), isto é, tentar adentrar em agenciamentos, tomando o interesse dos 

animais não-humanos como algo fundamental e necessário para a elaboração de 

políticas discursivas e materiais no processo de produção do espaço. 

Todo esse processo de endo e exocanibalismo urbano que destacamos acima, 

deve ser invertido, através de práticas que visem tornar a cidade um lugar acolhedor e 

capaz de prover as necessidades materiais para as formas de vida não-humanas. Trata-se 

de um processo de reencantar a cidade, criando assim a zoópole, um espaço 

compartilhado trans-espécie capaz de alterar a própria produção de subjetividade 

humana, especista e antropocêntrica: 

 

Para permitir a emergência de uma ética, prática e política do cuidado 

para com os animais e a natureza, necessitamos de renaturalizar a 

cidade e convidar os animais de volta, num processo de re-

encantamento da cidade.  Eu chamo essa cidade renaturalizada e 

reencantada de zoópole. A integração das pessoas com os animais e a 

natureza na zoópole pode gerar nos habitantes conhecimentos locais, 

situados e cotidianos da vida animal, necessários para compreender os 

pontos de vistas animais ou suas formas de estarem no mundo, para 

interagir com eles adequadamente e em contextos específicos e para 

motivar ações políticas necessárias para proteger sua autonomia 

enquanto sujeitos e seus espaços vitais. Tal conhecimento estimularia 

um repensar completo de uma ampla gama de práticas da vida urbana 

cotidiana: não somente o regulamento e controle animal, mas o 

paisagismo, taxas de desenvolvimento e sua forma, decisões relativas 

à rodovias e transportes, uso de energia, tóxicos industriais e 
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procedimentos de bioengenharia – resumindo, todas as práticas que 

impactam os animais e a natureza em suas diversas formas (clima, 

vegetação, relevo). E, num nível mais pessoal, nós poderíamos 

repensar nossos hábitos alimentares, já que as fazendas industriais são 

tão destrutivas ambientalmente; e o hábito ocidental de consumo de 

carne aumenta radicalmente as porcentagens de ambientes selvagens 

convertidos em áreas agropecuáreas mundo afora (isso sem comentar 

o que sente-se quando alimenta-se de carne de vacas, porcos, galinhas 

ou peixes, depois deles terem sidos abraçados em graus de 

parentesco). (Wolch, 1998: 124 – grifos originais). 

 

Wolch faz questão de afirmar que esse processo de reencantamento da cidade, de 

renaturalização urbana difere de outras correntes políticas da ecologia e ética animal 

contemporânea, que estabelecem-se a partir de uma perspectiva claramente anti-urbana. 

Ao contrário, para ela, trata-se de incorporar de volta os animais e a chamada natureza 

na cidade (Wolch, 1998: 124). Uma perspectiva que parece ser contraditória, na medida 

em que ela própria afirma que devemos redefinir a cidade, não fazendo distinção entre 

uma cidade especista e uma cidade reencantada, como um ―regime de distúrbio 

ecológico‖ (Wolch, 1998: 130). Como consequência, ou sua crítica aos brutais impactos 

do urbanismo antropocêntrico sobre a vida não-humana mostra-se banal, ou sua crença 

na possibilidade de reencantar bestialmente a cidade mostra-se ingênua. Encruzilhada 

da qual Wolch não soube sair.  

A construção da zoópole é, por outro lado, e sobretudo um problema ético. 

Trata-se de construir um arsenal ético, tanto discursivo quanto prático-material, que seja 

capaz de destronar a hegemonia humana na cidade, uma ética que seja, antes de tudo, 

uma ―ética interespécie do cuidado [que] substitui a lógica da dominação para criar 

regiões urbanas onde os animais não são encarceirados, assassinados ou enviados para 

viver em prisões ecológicas, mas são importantes vizinhos e parceiros na sobrevivência‖ 

(Wolch, 1998: 125). A ética é esse elo capaz de criar esse laço terrível, capaz de 

curtocircuitar as fronteiras do humano/animal em nome de uma convivialidade híbrida, 

construindo cumplicidades trans-espécies nos espaços compartilhados. Nesse sentido, 

entender a cidade no contexto do capitalismo e da globalização é fundamental para a 

construção da uma ―teoria urbana trans-espécie‖ (Wolch, 1998: 125). 

Anos mais tarde, Bolla e Hovorka engajam-se na tentativa de propor um 

instrumental conceitual para poder pensar as relações animal/humano e suas 

geograficidades tranversais. Elas retomam o trabalho de Wolch, sobretudo a partir da 
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crítica à noção já estabelecida da cidade como um espaço exclusivamente humano, para 

construir uma ―teoria urbana trans-espécie‖, capaz de ―iluminar o lugar dos animais na 

sociedade e de romper com a dicotomia entre animais e humanos‖ (Bolla e Hovorka, 

2012: 58). Entretanto, partindo de contextos descoloniais africanos, elas criticam a 

hegemonia urbana nos estudos das geografias animais, para pensar uma teoria ―para 

além dessas interações urbanas‖ que inclua também o ―não-urbano‖, para pensar 

especificamente uma ―teoria espacial trans-espécie‖ (Bolla e Hovorka, 2012: 58). Um 

procedimento inicial consiste em reconhecer as relações de poder entre as espécies, e 

reconhecer que essas relações são empreendidas através do espaço. A teoria espacial 

trans-espécie deveria focar, inicialmente nos processos de ―alocação humana (dos 

animais) e na transgressão animal (dos alocamentos humanos)‖ (Bolla e Hovorka, 2012: 

58). E apesar de uma brilhante análise dos conflitos e construções de convivialidades 

espaciais trans-espécies entre os animais não-humanos e os humanos em torno da 

Reserva de Kasane, as autoras pouco contribuíram em termos conceituais, analíticos e 

teóricos para a construção desse instrumental necessário para uma teoria anti-especista 

da produção do espaço. 

Alguns anos antes, Hovorka aprofundou-se mais na parte teórica dessa 

empreitada. Traçando sua genealogia a partir dos seminais trabalhos de Wolch (1995, 

1998), Hovorka apontou como uma necessidade inicial, afastar-se do binarismo 

natureza/cultura, apostando ainda na noção de ―sócionatureza‖ como uma possível saída 

(2008: 97). É preciso estar ciente de que, para além da cidade como um processo de 

destruição e desterritorialização do não-urbano, existem as ―cidades animais 

subalternas‖ (2008: 98), e parte fundamental dessa empreitada consiste em visibilizar 

essas cidades já existentes, mas que ainda estão fora do escopo dos estudos de geografia 

urbana mainstream. É importante também, enxergar os processos urbanos através das 

relações múltiplas que existem entre animais e humanos, e ver como essas relações são 

mesmo fundamentais para a ―forma, função e dinâmicas da cidade‖ (2008: 98) e mais, 

reconhecer que nessas relações os animais são sujeitos. Recuperando Tuan, para 

Hovorka, os animais nos estudos urbanos podem ser vistos como grupos sociais, 

inseridos em relações de poder assimétricas no seio das espacialidades urbanas. 

De modo mais geral, poderíamos dizer que ―a teoria urbana trans-espécie tenta 

mover-se para além das conceitualizações utilitárias, simbólicas e antropocêntricas das 

relações animal/humano no domínio urbano‖, tentando pensar ainda, em termos de 
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complexidade trans-espécie, os animais como ―sujeitos empíricos‖ e como ―atores 

influentes‖ (2008: 99). Recuperando a necessidade de se pensar a cidade a partir do 

ponto de vista dos animais (Wolch, 1998: 122), Hovorka, entretanto, salienta as 

dificuldades dessa empreitada para a teoria urbana trans-espécie, na medida em que 

corre-se o risco de reterritorializar um antropomorfismo latente, ou mesmo cair num 

vazio especulativo (2008: 99). 

Hovorka também esforça-se em colocar os animais como elementos 

constitutivos do processo de produção do espaço, inclusive no contexto urbano. Nesse 

sentido, ela pensa a importância dos animais de rebanho, que de fato, fazem parte da 

paisagem urbana de grande parte da África, na própria constituição do espaço 

geográfico (2008: 101). Apesar da afirmação ―geógrafos animais revelam o papel crítico 

dos animais na formação dos lugares e paisagens urbanas‖ (2008: 99) ainda ser um 

tanto vago, não podemos deixar de colocar que essa perspectiva é bem próxima do 

utilitarismo epistêmico das geografias culturais animais de fins dos anos 1950, que trata 

os animais humanos, apenas como peças do quebra-cabeça cultural, signos a serem 

mobilizados para compreender a diferenciação espacial (ou da paisagem, em seus 

termos) através da cultura, como demonstrei no capítulo IV. Que os animais são 

instrumentalizados como matéria-prima, mão-de-obra subescrava, fonte de energia, 

adornos simbólico-culturais e fonte de usos afetivos e que tudo isso é fundamental para 

a construção e reprodução das antropópoles é, ou pelo menos deveria ser sabido. 

Entretanto, não reportar esse instrumentalismo como um instrumentalismo é uma forte 

falha ético-política, ainda mais quando esse instrumentalismo de que os animais são 

vítimas é utilizado para reportar os animais como sujeitos desse processo, do qual eles 

são, dentre outras coisas, objetos de uma violência material sem tamanho. 

Hovorka (2008) mostrou como as galinhas são componentes essenciais de 

algumas cidades africanas, sendo também elementos constitutivos dessas paisagens, 

dessa economia política urbana, reestruturando as relações de gênero e participação da 

economia familiar no montante geral de riquezas que circulam na economia das cidades. 

―Eles [animais de rebanho urbano] são responsáveis pela paisagem física e nichos 

ecológicos [...] eles oferecem serviços ecológicos essenciais para a cidade‖ (Hovorka, 

2008: 110). Entretanto, sua teoria urbana trans-espécie falha ao não enxergar que a 

importância das galinhas nessa cidade não possui valor em si mesma, mas somente um 

valor instrumental para humanos, na medida em que elas só formam parte da paisagem 
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para serem abatidas, na medida em que sua importância econômica vêm da 

comercialização de seus cadáveres e de produtos derivados dos restos de seu corpo. Sua 

teoria falha ao não expor as políticas espaciais da carne, do corpo e do cadáver, sob a 

qual tantos animais não-humanos estão sujeitos nos espaços hegemonizados pelo 

especismo enquanto um regime político ao redor do globo. 

Como vimos, a crítica aos processos de produção do espaço sob a lógica 

especista é, de fato, a tônica da crítica anti-especista no domínio dos estudos urbanos e 

de planejamento espacial. Entretanto, algumas, ainda que poucas e de certo limitadas, 

tentativas foram feitas na direção de pensar uma teoria, composta sobretudo por 

preceitos ético-políticos, capaz de sustentar uma análise crítica e propositiva desses 

processos complexos.  

Certamente, o levar os animais a sério e os 4 pontos de Wolch e outras (1995: 

736) representa algum avanço, sobretudo em se tratando dos quase 20 anos desse artigo 

e o contexto político da geografia da época, no que diz respeito à chamada questão 

animal. A noção de que em toda cidade, em toda antrópole, existe uma ―cidade animal 

subalterna‖ (1995: 736) e, as consequências ético-políticas que derivam dessa 

constatação, a saber, a tarefa das críticas anti-especistas em visualizar e tornar visível 

ética e materialmente essas cidades animais, é certamente algo de muito importante. A 

noção de ―cidade canibal‖, isto é, a tese de que a cidade funda-se sob tanto a 

―desnaturalização extensiva das terras selvagens e rurais‖ e quanto a ―fragmentação do 

habitat‖ (1995: 737) também é importante para as críticas anti-especistas em geografia. 

Apesar da ênfase quase total que é dada ao avanço urbano sobre os ecossistemas, ou à 

necessidade de se instrumentalizar a vida não-humana e os ecossistemas para se 

produzir a antrópole, por parte de Wolch, é possível ver que o avanço canibal 

antropotópico se dá tanto em direção ao não-urbano, quanto em direção ao próprio 

urbano, o que me permitiu falar em múltiplos processos de endo e exocanibalismos 

antropotópicos. Atribuição quase ético-ontológica à essência da cidade como ―um 

regime de distúrbio ecológico‖ (1995: 753) é também um marco na crítica anti-especista 

nos estudos urbanos e de planejamento espacial. Apesar de não ter transformado, de fato 

numa apropriação de cunho mais propriamente metodológico, tendo ficado restrita a 

algo como que um espírito, devemos destacar que a importância dada às ―filosóficas da 

libertação animal e dos direitos dos animais‖, aos paradigmas ―ecofeministas‖ e 
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―ecocêntricos‖ (1995: 753) é algo notável. Permanecendo, mesmo – ou principalmente - 

atualmente, fora da maioria esmagadora dos estudos de geografias animais. 

O seu Zoópole, de 1998, de autoria de Jennifer Wolch, consiste numa versão 

ampliada do artigo de 1995, e pouco material teórico-metodológico é acrescentado 

nessa versão, sobretudo em termos de uma teoria propositiva das relações 

animais/humanos no contexto da produção e compartilhamento do espaço. É possível 

destacar a necessidade de se reconhecer a agência animal, como um elemento 

fundamental para começar a pensar um planejamento urbano trans-espécie (Wolch, 

1998: 121). A noção de uma cidade animal, aquele da cidade ―reencantada‖ e 

―renaturalizada‖, tanto como um projeto a ser alcançado, quanto uma prática material 

que já está em curso, representado sob o conceito de ―zoópole‖ (1998: 124), é também 

uma importante contribuição. E, sem sombra de dúvidas, é emblemático a afirmação de 

que existe em curso em processo de ―produção antropocêntrica do espaço e lugar 

urbano‖ (1998: 133), sobretudo nos contextos da geografia urbana e dos planejamentos, 

totalmente hegemonizados por um tecnocentrismo e desenvolvimentismo 

urbanocêntrico e absolutamente especista e antropocêntrico.  

Desenvolvendo as reflexões de Philo (1998), ao destacar a interconexão que 

existe entre o lugar conceitual e o lugar material que os animais estão submetidos dentro 

dos regimes especistas, sobretudo no contexto do planejamento espacial, Bolla e 

Hovorka (2012: 56) fazem uma importante contribuição para as críticas anti-especistas 

nesse campo. Mas a principal contribuição das geógrafas consiste em analisar os 

conflitos e interações interespécies no processo de produção do espaço, focando em 

áreas não-urbanas, construindo assim, elementos de uma ―teoria espacial trans-espécie‖ 

(2012: 58), ao analisar os conflitos na reserva ecológica de Kasane, Botswana. É nessa 

direção que prefiri falar, mais geralmente em antropotopias, e não somente em 

antrópoles – numa tentativa também de descentrar o urbanocentrismo, inclusive das 

críticas anti-especistas ao próprio urbano. Tendo em vista que o topos, isto é, o espaço, 

aquele mesmo das u-topias, é mais amplo do que a pólis. 

No trabalho anterior de Hovorka, Transspecies Urban Theory: Chikens in na 

African City (2008), pouco se avançou na direção de se propor positivamente conceitos, 

abordagens de método e novas perspectivas teóricas que pudessem desenvolver e 

contribuir para a teoria urbana trans-espécie. Ao contrário, o que vimos foi a 
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reterritorialização de um instrumentalismo hiper-epistêmico, bem próximo daquelas das 

geografias culturais animais, enxergando os animais somente enquanto elementos, agora 

não mais de diferenciação cultural do espaço, mas de composição estrutural do espaço 

urbano. Por outro lado, é necessário destacar que um passo importante, ainda que sub-

teorizado, foi dado por Hovorka. ―A Grande Gaborone tinha em 2000, 

aproximadamente 200,000 de humanos e 2,3000,000 de galinhas‖ (2008: 106). Nesse 

pequeno trecho, Hovorka opera um enorme descentrameno qualitativo na Geografia 

Humana, ao incorporar quantitavamente os animais não-humanos dentro dos cálculos 

demográficos urbanos, mostrando que os animais fazem parte da cidade, e que dar visão 

teórica a esse fato é fundamental. Elementos para pensar uma Geografia da População 

para além-do-humano.  

Apesar de ter ocorrido um certo avanço na parte conceitual, pouco, para não 

dizer nada, se deu na direção de pensar uma metodologia e um método para os estudos 

das relações animais/humanos no campo das urbanidades, do planejamento e da 

reprodução do espaço. De modo que a continuação dessa sub-área fica emperrada nessa 

dificuldade, mostrando-se como um desafio vital para a sua própria sobrevivência. 

 

 

V.III.II –Detendo a Antrópole: Construindo a Cidade Animal 

 

Se, mesmo com alguns avanços importantes, a construção de um instrumental 

teórico-metodológico propositivo para a análise das relações animais/humanos no 

contexto da reprodução do espaço e do planejamento espacial, por parte das chamadas 

geografias animais, não teve grandes avanços, por outro lado, as iniciativas em abordar 

as materialidades dessas cidades animais que já existem, possuem um avanço mais 

significativo. A prodigiosidade de estudos de caso nessa direção, abordando situações 

das mais diversas, constitui algo de considerável.  

Ainda nos anos 1990, Wolch e outras já haviam notado a emergência de 

―organizações ambientais urbanas‖, cuja pauta era a defesa irrestrita da vida selvagem 

no contexto das grandes e médias cidades estadunidenses (1995: 749). Além dessas 

organizações mais formais, onde grande parte delas não se insere dentro das lógicas das 

organizações mainstream, vemos também a emergência de movimentos de base, 



159 
 

organizações populares e associações comunitárias, cuja principal pauta é a defesa da 

vida selvagem e dos ecossistemas, a partir do valor em si que essas vidas carregam, 

independente do uso que os assim chamados humanos possam fazer delas (Wolch et al; 

1995: 749). De fato, a própria cidade vem sendo (re)moldada pelas ações dos 

movimentos de libertação animal e dos direitos animais, construindo assim, uma 

verdadeira ―prática urbana trans-espécie‖ (Wolch et al; 1995: 754-5). Apesar dos 

movimentos de libertação animal e seus ativistas estarem na frente dessa nova prática 

urbana trans-espécie, por trás delas, vemos a presença também de atores mais 

mundanos, como ―planejadores urbanos, arquitetos, paisagistas e designers urbanos, 

cujas atividades diárias possuem um enorme papel na construção do destino dos animais 

na cidade‖ (Wolch et al; 1995: 755). 

Como Wolch e outras colocaram, as práticas urbanas trans-espécie podem ser 

tanto pautadas a partir das lógicas de baixo, por parte dos movimentos populares e 

organizações políticas, quanto por uma lógica mais jurídico-institucional, de cima para 

baixo. Nesse sentido, a partir de 1973, com a Lei de Espécies em Extinção, os 

planejadores urbanas e ambientais ―foram forçados‖ a prestar mais atenção no impacto 

que as atividades humanas possuem na vida não-humana, de forma geral (Wolch et al; 

1995: 746). Uma série de práticas concretas, para levar a cabo essa lei foi posta em 

ação: ―zoneamentos (incluindo linhas de limite urbanos e zonas de sobreposição da vida 

selvagem) [...] planos de conservação de habitat, planejamento de paisagem regional, 

planejamento urbano de impacto mínimo‖ (Wolch et al; 1995: 747). Na mesma direção, 

a construção de ―redes de reserva da vida selvagem‖ e ―planos de corredos para a vida 

selvagem‖ têm ganhado força, apesar de sua eficácia ter sido colocada em cheque em 

função dos enormes impactos causados na vida não-humana em função do contato que 

existe com os limites urbanos e rodoviários (Wolch et al; 1995: 748). Existem também 

iniciativas de construções de paisagens residenciais que respeitem a vida selvagem, 

mesmo essas ainda estando bastante restritas, mesmo no contexto estadunidense (Wolch 

et al; 1995: 748).  Entretanto, como bem viram Wolch e outras, mesmo com essa lei e 

essas iniciativas governamentais, as preocupações éticas para com a vida não-humana e 

com a chamada natureza de forma geral, estão amplamente ausentes das planejadoras 

(tanto acadêmicas quanto as que fazem consultoria), mesmo entre as correntes mais 

progressistas (Wolch et al; 1995: 747). Nada de surpreendente nesse caso, como bem 

pôde antever qualquer perspectiva minimamente crítica, sobretudo a anti-deontológica, 
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já que, sob essa ótica ―a mutação das relações entre os homens [sic] e os animais não 

assumirá necessariamente ou exclusivamente a forma de um documento, de uma 

declaração de direitos‖ (Derrida, 2004: 84). Posteriormente, Wolch resumiu a questão 

da seguinte forma: 

 

Uma nascente prática urbana trans-espécie, ainda que mal 

documentada e supra-teorizada, apareceu em muitas cidades dos EUA. 

Essa prática envolve inúmeros atores, incluindo uma variedade de 

burocratas federais, estatais e locais, planejadores, gestores e ativistas 

de movimentos sociais urbanos dos direitos animais e de libertação 

animal. Possuindo uma forma variável, o objetivo dessa prática inclui 

alterar a natureza das relações entre animais e pessoas na cidade, 

criando designs ambientais urbanos de impacto-mínimo, mudando as 

práticas cotidianas do estado local (gestores ambientais e planejadores 

urbanos) e mais forçosamente defendendo os interesses da vida animal 

urbana. (1998: 131). 

 

Num outro momento, Wolch e Seymour procuraram ver em que sentido, as 

comunidades que se pretendem sustentáveis e ecológicas, especificamente a 

comunidade Harmony (na cidade da Flórida), podem ser uma ―zoópole‖ (Wolch e 

Seymour, 2009: 235). Apesar de já existir nos EUA um certo avanço na construção de 

bairros e comunidades planejadas para a interação animal-humano e dentro dos limites 

ecológicos, segundo as autoras, Harmony representa um marco único. Fruto de 

iniciativa privada, a comunidade busca ―promover saúde humana e bem-estar através de 

interações humano-animal-natureza‖ (Lentz apud Wolch e Seymour, 2009: 235). 

Localizada numa área de grande multiplicidade e exuberância ecológica e não-humana, 

repleta de pradarias, lagos, carvalhos, florestas, falcões, pica-paus, crocodilos 

americanos, a comunidade foi desenvolvida de modo a se adaptar à essa situação – 70% 

do local foi preservado (2009: 240) -, num ―desenvolvimento de impacto-baixo‖ e 

priorizando a ―coexistência animal-humano‖ (Wolch e Seymour, 2009: 237). A 

comunidade foi desenvolvida como uma alternativa à ―expansão urbana e destruição de 

habitat que caracteriza a paisagem da Flórida Central‖ (2009: 237). 

A comunidade foi desenvolvida de modo a manter uma ―relação animal-humano 

positiva‖, o que implicou na construção de parque para cães, fontes de água limpa, 

estábulos e pastos para animais espalhados pela comunidade; foram construídos 

corredores ecológicos (sic) e a vegetação nativa foi mantida como parte da paisagem 
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(Wolch e Seymour, 2009: 240). Uma espécie de contrato animal parece existir também 

na comunidade, envolvendo leis, regras e guias para as interações com o chamado meio-

ambiente e também com as formas de vida não-humanas: por exemplo, plantas nativas 

são encorajadas, enquanto para o caso das pragas [sic], é proibido abordagens de 

extermínio; jet skis são proibidos no lago (Wolch e Seymour, 2009: 241). 

As formas de vidas não-humanas, certamente tomam grande parte do interesse 

pela comunidade. Os animais fazem parte do desenvolvimento do senso de comunidade: 

―Vizinhas se encontram enquanto passeiam com cães ou cuidam de cavalos no 

estábulo‖ (Wolch e Seymour, 2009: 245). De acordo com grande parte dos moradores, o 

fato da comunidade estar em contato direto com vários tipos de animais ―ajuda na 

qualidade de vida‖ (Wolch e Seymour, 2009: 246). 

 

Talvez o aspecto mais único de Harmony seja seu idealismo 

zoopolitano. A CC&R [empresa que construiu e gere a comunidade] 

oferece guias para a interação animal-sociedade que é, provavelmente 

a mais detalhada do mundo [...] as luzes noturnas são escurecidas em 

função de pássaros migratórios, 70% da área de cultivo é colocada 

foras da comunidade para preservar a comunidade ecológica, e os 

parques para cães e programas especiais como o PATAS para uma 

Causa, fazem parte da comunidade. Os programas do Instituto 

Harmony de Educação e o ethos comunitário ‗amigo dos animais‘ é 

algo único e forte. Com algumas poucas exceções, e os primeiros 

residentes de Harmony aceitam a jornada em direção à uma 

coexistência pacífica e recompensadora com animais de companhia e 

a vida selvagem. (Wolch e Seymour, 2009: 250). 

 

Apesar de ser importante ressaltar os passos que Hamorny dá rumo à construção 

de uma zoópole, e apesar de algumas considerações, Wolch e Seymour mostram poucas 

considerações, dúvidas e receio com relação ao modelo de Harmony. A impressão que 

se tem, é a de que as autoras, não-declaradamente, pensam a comunidade em questão 

como um certo programa, a ser colocado em prática. Deixando de lado, por exemplo, a 

gentrificação e remoção branca, constantemente associados a empreendimentos como 

esse (condomínios fechados, ecologicamente planejados e sustentáveis [sic]). Deixando 

uma entrevistada falar, essa questão entrou: ―comentado a respeito da dominância de 

uma classe média branca... eu gostaria que minha filha visse uma mistura maior. Eu 

gostaria que minha comunidade visse uma mistura maior‖ (Entrevistada apud Wolch e 
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Seymour, 2009: 249). Além disso, as autoras demonstraram pouca preocupação com a 

possível fetichização do mercado e do consumo com relação aos animais não-humanos 

nessa comunidade, sobretudo num contexto de moda sustentável, inclusive e sobretudo 

no campo imobiliário.  

Caminhando por outras trilhas, talvez pelo seu caráter mais espontâneo e 

orgânico, não poderíamos falar de práticas espaciais trans-espécie propriamente dita, 

quando lidamos com as questões dos gambás na Austrália. Mas como a própria Emma 

Power colocou, as tensões que se dão no compartilhar trans-espécie do lar na Austrália, 

não flui somente na direção dos conflitos e rupturas. O estatuto de animal selvagem e 

nativo – associado a uma imagem de natureza pura e primitiva, e assim, a ideais de 

higienismo biopolítico -, certamente contribui para que os gambás possam estar 

atrelados a ―um sentido de aconchego no lar‖ (2009: 43). A experiência de compartilhar 

o espaço com os gambás, certamente sai das dinâmicas conflitivas do especismo 

enquanto regime político, com suas fronteiras e limites para excluir o não-humano da 

cidade, como podemos ver no caso de Lana (uma entrevistada de Power), que ―até 

mesmo levava os animais ao veterinário, quando necessário‖ (Power, 2009: 44), 

mostrando que a casa pode ser um espaço híbrido, de encontros múltiples e alegres nos 

terrenos felpudos da convivialidade espacial trans-espécie.  

Um certo sentido de povoamento da casa, da cidade parece estar em jogo. Esse 

tipo de situação, também de estranhamento (ter um animal selvagem que, sem pedir, 

adentrou na sua casa e criou ali seu território, seu lar) pode ser também o momento, 

onde o estranhamento se torna alteridade, reconhecimento e afeto. Para Lana, o simples 

fato de ter um animal em sua casa, pode atuar na direção de consolidar seu sentimento 

do que é família e o lar (Power, 2009: 44). Até mesmo quando era ―a única pessoa (sic) 

em casa‖ (Power, 2009: 44), Lana não se sentia sozinha, já que só a presença daquela 

outra criatura viva em sua casa eliminava o sentimento de solidão. O afeto era 

incorporado numa relação intensa, pautada inclusive no ―toque‖ (Power, 2009: 44) que, 

entretanto, não se reterritorializava numa típica relação humano/pet, já que Lana sabia e 

fazia questão de preservar a manutenção da feracidade do gambá. ―Aqui a casa é 

construída tanto acolhedora quanto selvagem. Os gambás, percebidos enquanto animais 

selvagens, nativos, expandiram o lar à natureza e trouxeram a natureza de volta para o 

lar, para tornar a casa mais acolhedora‖ (Power, 2009: 45). Afeto de corpo, toques de 

carinho: a casa desterritorializada, pode emergir como o lugar dos laços terríveis, 
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laços bestiais, como a própria cumplicidade trans-espécie espacializada. E nesse 

sentido, sem dúvidas, podemos falar de uma prática espacial trans-espécie.  

E é justamente nessa direção que Michel recupera a polissemia do conceito de 

fronteira, que serve tanto como aquele lugar onde se varre a diferença, como o próprio 

lugar do encontro, da diferença: 

 

Se nós incorporamos a conscientização e ação, a metáfora da fronteira 

se torna ainda mais significativa, pois podemos explorar inter-relações 

e diferenças multidimensionais: as fronteiras entre as entidades 

(corpos) humanas e animais; as fronteiras entre os espaços humanos e 

animais (comunidade e habitat); e as políticas de fronteira ou 

ações/identidades políticas, nas quais as tensões entre parentesco e 

diferença se dão (Michel, 1998: 168). 

  

A fronteira, espaço de exclusão especista, é ressignificada como o espaço 

híbrido onde ocorrem as fusões entre as linhas humanas e não-humanas, como a dobra 

trans-espécie. Pensar o mundo a partir das fronteiras, a partir desse certo apreço pelas 

interconexões humanas, animais e maquínicas seria pensar um ―mundo ciborgue‖, a 

partir da teoria ciborgue de Donna Haraway (Michel, 1998: 168). É por isso que Michel 

vislumbrou-se com os ativistas voluntários, que se encarregavam de reabilitar águias 

douradas resgatadas para voltarem ao seu habitat: a prática de reabilitação é o 

estabelecimento da fronteira, do mundo ciborgue, na medida em que ali é possível 

―cruzar as fronteiras natureza-cultura entre animais e humanos‖ (Michel, 1998: 174). A 

fronteira, portanto, serve menos como um espaço que fomenta a diferença hierarquizada 

e assimétrica, e mais como um lugar que deixa brotar os fluxos de ―interconectividade 

entre as espécies animais‖ (Michel, 1998: 174). Para Michel, esse contato que existe 

entre voluntários e os animais em reabilitação pode mesmo criar ―famílias da vida 

selvagem‖, ajudando a superar ―o sentimento de perda num processo infinito de 

urbanização‖ (Michel, 1998: 174) e o próprio trabalho de resgate desses animais. É 

nesse sentido que Michel recupera a versão feminista do conceito de cuidado, e a 

fronteira, os encontros de fronteiras entre águias e humanos passam a ser, sob o ponto 

de vista do cuidado ―atos políticos de resistência‖ (1998: 176). Mais uma vez a 

fronteira, como o lugar do encontro, emerge como um espaço que possibilita 
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incorporações, toques e fluxos de afetos alegres: paisagem híbrida de encontros e afetos 

pós-humanos.  

Numa outra direção, Urbanik e Morgan conseguiram captar, para além dos 

―regimes de verdade‖ (Butler, 2009: 47) do especismo e sua vontade de coerência 

espacial, a emergência de práticas espaciais trans-espécie e a construção material de 

uma cidade menos humana em meio aos conflitos relativos aos parques para cães. Em 

primeiro lugar, é necessário destacar que, sob um ponto de vista institucional-estatal, e 

em alguma medida, os próprios urbanistas e planejadores passaram a incorporar os não-

humanos no planejamento, tendo grande destaque nos EUA, a construção de parques 

para cães (2013: 294). Desse modo, como Wolch (1998: 131) já havia destacado, a 

burocracia participa ativamente, ainda que com um papél bem limitado, das práticas 

espaciais trans-espécie. Mas o que mais interessa nos seus estudos, é a forma pela qual, 

através dessa ―paisagem moral‖ (Proctor, 1998: 195) polarizada, vemos a emergência de 

narrativas, relatos e práticas que afirmam a necessidade de se integrar material e 

eticamente os animais não-humanos no planejamento e gestão do espaço (urbano).  

A polêmica em torno no parque para cães em Kansas (EUA) é esclarecedora. 

Construído depois de muita controvérsia, numa área afastada da cidade - área 

considerada ―ruim‖, em função da presença de moradores em condições econômicas 

precarizadas -, o parque teve um relativo sucesso, na medida em que reativou um senso 

de comunidade e responsabilidade. É exatamente nesse sentido que podemos falar que 

―os parques para cães alimentam um sentido de investimento comunitário e gestão de 

espaços públicos‖ (Urbanik e Morgan, 2013: 296). Ainda nesse contexto, a construção 

dos parques levantou discussões sobre a constituição de famílias e suas relações com o 

espaço público e com formas de vidas não-humanas; ecoa-se a noção de uma ―família 

para-além-do-humano: ―Os parques públicos são feitos para as pessoas e os membros de 

sua família. Atualmente, cães são considerados membros de família queridos‖ (FTPC - 

Força Tarefa do Parque Para Cães apud Urbanik e Morgan, 2013: 299). Considerações 

que demonstram a preocupação com o interesse dos cães em si mesmo, como demonstra 

a FTPC, ao afirmar que os parques para cães são tão importantes para cães quanto os 

playgrounds são para crianças (FTPC apud Urbanik e Morgan, 2013: 299). 

Apesar das positividades e afirmações serem importantes em grande parte das 

dimensões críticas e materiais do movimento pela construção de parques para cães, 
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Urbanik e Morgan pouco avançaram numa análise crítica de seus resultados. Fizeram 

algumas considerações a respeito da ―normalização da família para-além-do-humano‖ 

(2013: 301), mas de maneira bem superficial. A inclusão espacial de cães na cidade é, 

sem nenhuma dúvida, algo de fundamental. Entretanto, se essa mesma inclusão se dá 

somente em função do estatuto moral de animal de estimação, de animal doméstico e de 

membro da família (expandida), a própria inclusão de outras vidas não-humanas que se 

encontram fora desse marco ético pode ser comprometida ou mesmo impossibilitada, 

mesmo dentro desses próprios parques. Da mesma forma, é necessário compreender que 

a construção de uma cidade bestial significa menos a construção de espaços 

guetificados para essa ou aquela forma-de-vida e mais a construção de um ethos 

generalizado que, ao encarar a cidade como um espaço não exclusivamente humano, 

híbrido e compartilhado, incorpore em toda sua dimensão – simbólica, subjetiva, ética, 

afetiva e espacial – a multiplicidade animal e não-humana de forma geral, em seu seio. 

Para Hovorka, o caso dos animais de rebanho – especialmente as galinhas – 

urbano, sobretudo na cidade de Gaborone (Botswana), representam um passo rumo às 

práticas urbana trans-espécie. Para ela, as galinhas ―não estão mais relegadas apequenos 

quintais em espaços rurais; ao contrário, elas são cada vez mais encontradas em habitat 

de perímetro urbano e semi-urbano‖ (2008: 107). Elas possuem o ―papel de atores 

influentes‖ e são responsáveis por ―moldar as possibilidades de forma e função urbana‖, 

além de moldar o ―modo como a cidade se apresenta esteticamente‖, o modo ―como a 

cidade funciona‖ e ―como moradores urbanos experienciam a vida urbana‖ (Hovorka, 

2008: 107).  

Por outro lado, Hovorka parece pouco sensível às dimensões mais críticas dessa 

paisagem moral. De fato, vemos aí uma certa convivialidade entre animais de rebanho e 

humanos no espaço urbano; animais que, dentro do imaginário da metafísica ocidental, 

são enxergados como seres que pertencem à dimensão da natureza ou à do rural, e 

cidades que são concebidas como espaços exclusivamente humanos. Entretanto, como 

já havia colocado anteriormente, a pouco se pode perceber, a partir dos estudos e da 

abordagem de Hovorka, uma verdadeira transformação no estatuto moral dos animais, a 

partir dessa convivialidade urbana. Ao contrário, o que parece estar acontecendo é que 

essa convivialidade ainda parece reproduzir aquela visão instrumentalista dos animais, 

de modo que, a condição de que as galinhas compartilham o espaço urbano com os 

humanos, parece a de elas possuírem uma certa utilidade (econômica, alimentícia, 
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simbólica etc.) para os assim chamados humanos. O que nos leva a afirmar que, do 

ponto de vista de uma convivialidade espacial trans-espécie realmente igualitária, não se 

trata unicamente de conviver sob o mesmo espaço, mas de alterar os dispositivos que 

atuam para criar microcosmos éticos diferenciais sob um mesmo espaço, reproduzindo 

as lógicas assimétricas nas quais, no fim das contas, alguns corpos ainda permanecem 

no limbo ético do matável e outros não.  

Mesmo na paisagem moral de Kasane, onde conflitos trans-espécie emergem em 

torno da construção de reservas ambientais – em função dos animais selvagens serem 

temidos pela maior parte da população -, vemos a emergência também de uma prática 

urbana trans-espécie. Os javalis, por exemplo, fugindo e transgredindo os limites e 

fronteiras da reserva, acabaram tornando-se uma presença comum nos limites da cidade 

de Kasane, sendo tratados pelos habitantes com naturalidade, que viam neles ―somente 

javalis‖ (Bolla e Hovorka, 2012: 70). Vemos, portanto, a partir da ―alocação humana 

(dos animais)‖, a construção de uma ―transgressão animal (dos alocamentos humanos)‖ 

(Bolla e Hovorka, 2012: 57). E é possível ver que dessa situação de conflito, hostilidade 

e resistências, podem se formar, mais uma vez, convivialidades híbridas e alegres e 

compartilhamentos espaciais pós-humanos. ―É legal ter animais em casa [...] O elefante 

e o búfalo estão atrás da minha casa [...] Você pode ouvir hienas e leões... é legal‖ 

(Participante de pesquisa apud Bolla e Hovorka, 2012: 71).  

Questionando-se se ―existe espaços não-humanos? Existem espaços destinados a 

serem não-humanos?‖, Hinchliffe, Whatmore (2005: 643) e outras, levaram a questão 

das práticas urbanas trans-espécie numa outra direção; de limite, de fronteiras. Ao 

seguir os rastros, as trilhas, as pegadas dos ratos-de-água, Hinchliffe e outras 

procuraram entender esses elementos como uma escrita, para buscar lê-las e interagir de 

uma forma mais múltipla e intensa (2005: 647). Ao buscar uma interação direta com os 

ratos-de-água, as autoras tentavam ―ecologizar a política‖ (Hinchliffe et al, 2005: 651), 

encarando essas vidas como potências em si mesmas, evitando também uma 

―representação‖ humana sobre elas. Nesse sentido, a prática urbana trans-espécie aqui, 

tem menos a ver com análises, do que com ―mudanças de engajamento‖, que, nas trilhas 

de Isabelle Stenger, serve como elementos para a construção de uma ―cosmopolítica‖ 

(Hinchliffe et al, 2005: 651). Ao, literalmente sujarem as mãos e colocarem os pés na 

lama dos lagos de Londres, Hinchliffe e outras tentaram mostrar que, para além de uma 
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geografia animal pautada na representação e nas análises, é necessário um engajamento 

bestial, não só como procedimento metodológico, mas como maquinação ético-política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - Uma Outra Espécie de Política: Interseccionalidades Grafando a Terra  
 

No nível do discurso, algumas vidas não são consideradas em absoluto 

vidas, não podem ser humanizadas; não se encaixam no marco 

dominante do humano, e sua desumanização ocorre primeiramente 

nesse nível. 
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Judith Butler (2012: 45). 

 

Se pessoas em terras devastadas pela guerra como o Afeganistão 

foram reduzidas à condição de comer grama pra sobreviver 

(Nessaman, 2008), o anteriormente herbívoro animal bovino do Reino 

Unido e de partes da União Européia foi transformado em carnívoro.  

Rosi Braidotti (2006: 97). 

 

Ao desconstruir as repartições que instituem o sujeito humano (de 

preferência e paradigmamente o macho adulto, mais do que a mulher, 

a criança e o animal), como medida do justo e do injusto, não se 

conduz necessariamente à injustiça nem ao apagamento de uma 

oposição entre o justo e o injusto, mas talvez, em nome de uma 

exigência mais insaciável de injustiça [...] 

Jacques Derrida (2010: 36). 

 

Retomando uma importante e espinhosa problemática nos feminismos 

contemporâneos, a saber, a questão interseccional, muitas das geógrafas animais vêm 

operando um descentramento singular, no próprio interior das regulações do saber-

poder da Geografia Humana, na medida em que forçam os limites estabelecidos do que 

essa própria geografia compreende por poder e política. Quer venham dos estudos pós-

coloniais e descoloniais, dos estudos de raça, das críticas anti-imperialistas, dos 

feminismos ou mesmo das reflexões dos direitos animais ou libertação animal, essas 

críticas fizeram-se performaticamente presente, geraram seus estragos, e possibilitam 

agora, ainda no domínio da Geografia, novas possibilidades de investigação, ainda em 

aberto, nos domínios labirintícos do político.  

A respeito das remotas e ainda pouco analisadas emergências da crítica 

interseccional, a feminista deleuzeana Rosi Braidotti (2006: 62) afirma que: 

 

A acadêmica dos Estudos Jurídicos Críticos, Kim Crenshaw cunhou o 

termo ‗interseccionalidade‘ para descrever a abordagem metodológica 

que define a diferença como um feixe de eixos de subjetivação 

distintos, porém simultâneos e para analisá-los separadamente. Essa é 

uma tentativa de aproximar as múltiplas bases das identidades numa 

discussão sobre relações de poder. É também alinhada com as 

reflexões pós-estruturalistas sobre a estrutura da identidade repleta de 

camadas dentro de cada sujeito singular. Crenshaw afirma que desde 
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Foucault, a estrutura não-unitária do sujeito, longe de erodir as bases 

para alianças políticas possíveis, constitui uma oportunidade para criar 

mais coalisões com múltiplas forças. Crenshaw também é bastante 

cautelosa ao colocar que a interseccionalidade não é uma teoria, mas 

antes um ―conceito provisório, ligando as políticas contemporâneas 

com a teoria pós-moderna‖ (Creenshaw, 1989: 180). Isso significa que 

todos os eixos de diferenciação – racialização, sexualização e 

naturalização – são inerentemente diferentes de sua maneira própria. 

Eles também entram em zigzag dentro e fora, uns nos outros, 

acionando todos os tipos de combinações. 
 

Por outro lado, é importante situar a interseccionalidade como uma trajetória que 

possui seus rastros, sem sombra de dúvidas, dentro das críticas feministas. Butler 

(2010), por exemplo, colocou os limites de um certo feminismo, ao mostrar a pane que 

a categoria mulher oferecia, na medida em que já não é mais possível falar em mulher, 

sem ter em conta as diferentes dinâmicas de poder e os múltiplos processos de 

diferenciação assimétrica em torno dos processos racistas, classistas, xenofóbicos, 

eurocêntricos, coloniais, especistas e uma infinidade de etc.  

Situando propriamente a crítica feminista no contexto das reflexões anti-

especistas (bem entendido suas claras limitações, expostas do Capítulo IV), Haraway 

(2008: 18) afirma que o ―nó discursivo entre o colonizado, escravizado, o não-cidadão e 

o animal – todos reduzidos ao tipo, todos Outros em relação ao homem racional, e todos 

essenciais à sua clara constituição – está no coração do racismo e floresce, letalmente, 

nas entranhas do humanismo‖. Além do nome de Kimberle Creenshaw, Haraway situa a 

intereseccionalidade no seio dos feminismos pós-coloniais, negros, chicanos, veganos e 

queers, relembrando nomes como Angela Davis, Chéla Sandoval, Gloria Anzaldúa, 

Alice Walker, Carol J. Adams dentre outras (2008: 308). 

Ainda no contexto da abordagem feminista da interseccionalidade, a geográfa 

Alice Hovorka (2012: 876) oferece uma definição didática da interseccionalidade, ainda 

que claramente limitada conceitual e historiograficamente: 

 

Engajo-me com a interseccionalidade enquanto um sistema conceitual 

para explorar, entender e explicar a posicionalidade e as relações 

gênero-espécie em Botswana. A interseccionalidade é uma teoria e 

uma metodologia para estudar as relações entre as numerosas 

dimensões e modalidades das relações sociais e formação dos sujeitos 

[...], além de destacar a interdependência entre categorias sociais de 

poder. Nos últimos anos, teóricas feministas e dos estudos críticos de 
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raças [...] têm negado categorias vazias, isoladas e essencialistas de 

gênero, raça, etnicidade, classe, orientação, idade, habilidade e etc, e 

têm defendido análises que reconheçam e engajem-se na maneira pela 

qual essas categorias se interseccionam [...] A análise interseccional 

nomeia e descreve atos escondidos de discriminação múltiplas e a 

forma pela qual eles escondem os danos das relações de poder. 

 

Numa definição mais superficial, entretanto, com menos equívocos teórico-

conceituais, Castree e outros (2013: 255), no seu Oxford Dictionary of Human 

Geography definem a interseccionalidade como: 

 

A teoria de que várias formas de discriminação centrada na raça, 

gênero, classe, incapacidade, sexualidade e outras formas de 

identidade não funcionam independentemente, mas interagem para 

produzir formas específicas de opressão social. Assim, a opressão é 

resultado de formas interseccionais de práticas excludentes. É 

sugerido, assim, que os estudos das discriminações baseadas nas 

identidades, necessitam identificar e dar conta dessas 

interseccionalidades. 

 

Por outro lado, é possível também traçar rastros não-necessariamente feministas 

que passam por uma certa emergência da crítica interseccional. Peter Singer (2010: 15), 

no início dos anos 1970, ao estabelecer as bases da crítica anti-especista contemporânea, 

ainda que num nível quase metafórico e anedótico, afirma que existe um eixo que 

estabelece nós entre as opressões sexistas, racistas e especistas, associado à postura 

opressora de favorecer os interesses de seu próprio gênero, raça ou espécie, em 

detrimento do outro sexualizado, racializado e animalizado. Ainda nos anos 1970, 

Foucault e Deleuze, debatendo sobre a função dos Intelectuais e o Poder, ofereciam 

contribuições importantes na direção da ainda inatual crítica interseccional. Deleuze 

falava de uma certa concepção global de poder, afirmando que em determinado 

momento-lugar do campo social, suas forças múltiplas se cruzam: ―a repressão racista 

contra os imigrados, a repressão nas fábricas, a repressão no ensino, a repressão contra 

os jovens em geral.‖ (Deleuze Apud Foucault, 2012: 136). De forma bem enfática, 

Foucault (2012: 141-2) já sinalizava: 
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Mas se é contra o poder que se luta, então todos aqueles sobre quem o 

poder se exerce como abuso, todos aqueles que o reconhecem como 

intolerável, podem começar a luta onde se encontram e a partir de sua 

atividade (ou passividade) própria. [...] As mulheres, os prisioneiros, 

os soldados, os doentes nos hospitais, os homossexuais iniciaram uma 

luta específica contra a forma particular de poder, de coerção, de 

controle que se exerce sobre eles. Estas lutas fazem parte atualmente 

do movimento revolucionário, com a condição de que sejam radicais, 

sem compromisso nem reformismo, sem tentativa de reorganizar o 

mesmo poder apenas com uma mudança de titular. E, na medida em 

que devem combater todos os controles e coerções que reproduzem o 

mesmo poder em todos os lugares, esses movimentos estão ligados ao 

movimento revolucionário do proletariado. 
 

É justamente nesses rastros descontínuos que emerge uma série de novos estudos 

nas críticas anti-especistas em geografia, focando nas dobras e nós das diferentes e 

múltiplas relações de poder, e na sua representativa espacialidade. Focarei aqui, 

especificamente aqueles trabalhos que se debruçam nas interseccionalidades entre as 

dinâmicas espaciais do especismo e das opressões e assujeitamentos de gênero/uso dos 

prazeres, primeiramente. Em seguida, analisarei aqueles estudos que focam as 

dinâmicas do especismo, quando estas se cruzam com as racializações, e dinâmicas 

coloniais, nacionais e eurocêntricas.  

Recentemente, Urbanik (2009) se propôs a analisar as espacialidades 

intersecionais, em sua complexidade contraditória, da campanha ―Hooters for Neuters‖ 

(Hooters pela Castração‖. Hooters (Buzinas, uma gíria heterossexista para se referir aos 

seios de corpos biopoliticamente designados mulheres ao nascer) é uma cadeia de 

restaurantes que vendem comidas a base de animais assassinados, onde suas garçonetes 

(em sua maioria, mulheres cis-heterossexuais, brancas, magras, jovens e com corpos 

dentro dos padrões heteronormativos) desfilam em roupas curtas e decotadas. Dentro 

desse quadro, o Hooters é amplamente conhecido e criticado por ―promover estereótipos 

de mulheres como sendo objetos sexuais, cuja função única é servir e entreter homens‖ 

(Urbanik, 2009: 41).  

No ano de 2005, na cidade de Salt Lake City (EUA) ocorreu o primeiro evento 

da campanha ―Hooters For Neuters‖. O restaurante Hooters selecionou um dia em que, 

donos (sic) de cães poderiam levá-los nesse espaço específico, para a castração de seus 

companheiros, evitando assim – ainda que não de maneira rápida e fácil – alguns dos 

problemas de superpopulação canina em abrigos e nas ruas (Urbanik, 2009: 42). 
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Entretanto, ao usar as figuras de um ―policial, um motoqueiro, um esportista e um 

homem ‗sarado‘‖ (Urbanik, 2009: 45), o restaurante Hooters mostra que o público alvo 

são homens cis-gênero e heterossexuais, reforçando ainda padrões hegemônicos 

heterossexistas e cissexistas em nome de uma pretensa defesa dos animais. Já em 2006, 

numa edição do evento em Los Angeles, parte fundamental da programação e da 

propaganda consistia num ―concurso de biquínis‖, gerando revolta e resistência por 

parte das feministas locais (Urbanik, 2009: 46). É dentro desse quadro, que Urbanik 

tenta enxergar em que medida a campanha é transgressora ou sexista (2009: 41).  

Para Urbanik, entretanto a campanha ―Hooters For Neuters‖ é simultaneamente 

transgressora e sexista. É sexista na medida em que reforça os padrões hegemônicos de 

homens cis-gêneros e heterossexuais viris, e também na medida em que estimula uma 

perspectiva heteropredatória com relação aos corpos biopolíticamente designados 

mulheres, hiperssexualizando-as, ou em suas próprias palavras, o ―Hooters for Neuters‖ 

é um: 

 

espaço totalmente enraizado numa conduta patriarcal com relação ao 

corpo da mulher, entendido enquanto um objeto de prazer. De fato, é 

um lugar onde as mulheres são a ‗carne‘, tanto quanto os animais 

antes vivos, que são literalmente a carne servida pelas mulheres à 

clientela masculina, mesmo quando eles vão lá para castrar seus 

animais – todos objetos, e todos objetos para o prazer masculino 

(2009: 49). 

 

 

Por outro lado, Urbanik observa que a campanha pode apresentar aspectos 

transgressores. Um aspecto que ela destaca é o fato da campanha ser protagonizada (sic) 

por mulheres que se utilizam do próprio corpo (sua nudez e sensualidade) como uma 

ferramenta política para a defesa da causa animal (2009: 50). Pegando os exemplos da 

Vegan Vixens e Ink Not Mink, duas grandes campanhas nas quais mulheres fazem 

ensaios sensuais contra a exploração animal, Urbanik cria um argumento de que essas 

campanhas são empoderadoras, na medida em que as mulheres se utilizam de seus 

próprios corpos como plataforma política: ―[elas estão] escolhendo usar uma 

feminilidade empoderada e a celebração do corpo da mulher para levar a cabo 

campanhas de conscientização entre homens‖ (2009: 53). 
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Trata-se, claramente, de uma perspectiva bem limitada. Em primeiro lugar, não 

questiona a propria normatização em cima desse uso político do corpo, na medida em 

que Urbanik deixa passar que as mulheres de todas as campanhas, encontram-se dentro 

do padrão corpo-afetivo do regime heterossexual (mulheres cis-gênero, heterossexuais, 

brancas, magras, jovens...), marginalizando e periferizando toda uma série de corpos 

que não se enquadram nesse padrão corpo-sexual normalizado. Por outro lado, reforça 

que o empoderamento feminino consiste em utilizar uma hiper-cis-hétero-feminilidade, 

mostrando que o único recurso para os corpos biopoliticamente designados como 

mulheres, consiste em adequar-se aos padrões hegemônicos heterossexistas e 

empoderar-se de sua hipersexualização.‖ Não acreditar que dizendo-se sim ao sexo se 

está dizendo não ao poder‖ (Foucault, 2007: 171). 

 Além disso, Urbanik falha ao propor as análises entre as campanhas da Hooters 

for Neuters e Vegan Vixens e Ink Not Mink, já que ao contrário das últimas, a primeira 

é elaborada pela diretoria executiva de uma cadeia de restaurantes, onde as mulheres são 

utilizadas como standards de uma propaganda hipersexualisada, esquecendo-se de uma 

certa divisão-(hetero)sexual-do-trabalho. Urbanik esquece-se que nas políticas do 

binarismo de gênero, existe sempre uma assimetria, onde um termo sempre sobrepõe e 

domina o outro (hétero-homo, homem-mulher, cis-trans, normal-perverso...) (Butler, 

2010), esquece-se também que a heterossexualidade não é uma mera prática sexual, mas 

um ―regime político‖ (Wittig, 2006: 15), o que implica que defender uma campanha em 

prol da castração de animais, focada em homens cis-heterossexuais e que se utiliza da 

imagem hipersexualizada de mulheres (padrões) não só não questiona o privilégio de 

certos corpos hegemônicos dentro desse regime, como reforça a abjeção e periferização 

de toda uma série de corpos que estão à margem dessas lógicas.  

Além disso, essa perspectiva parece ignorar a máxima de um feminismo 

interseccional que a propria Urbanik defende: ―Não podemos combater a exploração 

animal sem desafiar o patriarcado, não podemos desafiar o patriarcado, sem 

combatermos a exploração animal‖ (2009: 48). Não parece possível, defender uma 

política de conciliação em favor de uma perspectiva que não questiona todas as 

assimetrias, privilégios e violências políticas por trás do sistema binário e da 

heterossexualidade como regime político. 
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Ainda mais problemática é a defesa que Urbanik faz das campanhas ―Pimp Your 

Pit‖ e ―Rescue Ink‖. Tratam-se de campanhas direcionadas a homens (cis-

heterossexuais) latinos e negros, que visam estimulá-los a castrar seus Pitbulls. Se, por 

um lado, esses eventos permitem a emergência de novas geograficidades comunitárias, 

―promovendo um lugar onde novas práticas comunitárias podem ser desenvolvidas‖ 

(2009: 54 – grifo original), por outro, reforçam a norma heterossexista de uma 

masculinidade cis-heterossexual (utilizando-se de imagens de homens fortes, viris e 

com semblante agressivo) e racializa e estigmatiza latinos, chicanos e negros como 

meros ―donos de pitbulls‖ (reforçando ainda a imagem  tanto desses grupos como dos 

Pitbulls, como seres essencialmente agressivos e violentos). Além disso, a crítica de 

Urbanik não questiona o especismo da campanha, que não foca nos benefícios da 

castração para os cães, mas no status gerado para o dono (sic). 

Desse modo, apesar de Urbanik ter seus méritos, ao ter se proposto a pesquisar 

as espacialidades da interseccionalidade nessas campanhas, acredito que suas respostas 

foram pouco satisfatórias, na medida em que não questionaram as assimetrias 

irreconciliáveis dentro dos regimes políticos da heterossexualidade e da matriz de 

inteligibilidade do binarismo de gênero, sendo ainda bem ingênua em relação aos 

antropocentrismos nas campanhas. Sua perspectiva de conciliação com os setores 

hegemônicos dessas lógicas de gênero/poder, acabam por se mostrar ineficientes e 

mesmo danosas para os negros, chicanos, latinos, mulheres, animais e mais ainda, para 

as margens abjetas ausentes nas representações heterossexistas das campanhas (gays, 

lésbicas, homens trans, mulheres trans, queers, intersexos...). 

No contexto da Gaborone (Botswana) contemporânea, Hovorka se propôs a 

estudar as ―interseccionalidades de gênero-espécie‖ (2012: 875). Mais especificamente, 

Hovorka tentou observar as nuances das dinâmicas sócio-econômicas e de gênero, que 

relegam as mulheres de Botswana às dimensões do privado e casa, podendo-se ocupar 

da criação de galinhas, animais consideramos inferiores em relação ao gado, gerido 

pelos homens na esfera do público, estudando também as complexas geografias que 

emergem quando essas configurações são reforças, questionadas ou abaladas. 

Hovorka explica como os privilégios e marginalizações de certos humanos e 

certos animais se interseccionam nas geografias de Botwanna. Parece existir uma 

marginalização institucional de mulheres, consideradas frágeis e essencialmente 
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maternas, e por isso sua concessão na participação econômica se dá com relação à 

criação de galinhas, animais igualmente associados ao âmbito doméstico e a uma certa 

fragilidade feminina, ao contrário dos homens, cuja gestão do gado nos pastos, é vista 

do ponto de vista do domínio do espaço público e de uma atividade econômica 

prestigiosa, sobre um animal igualmente valorizado - mesmo, tendo bem claro os 

limites antropocêntricos dessa valorização (Hovorka, 2012: 878). Toda uma 

organização sócio-econômica corrobora para a construção dessas fronteiras binárias, na 

medida em que ao comércio do gado (hegemonizados por homens [cis-heterossexuais]) 

são dados mais incentivos econômicos, acesso a créditos e mais prestígio social (2012: 

879). Enquanto que, para as mulheres que criam galinhas, só resta uma economia 

restrita de microescala, absolutamente informal se nenhum apoio institucional ou social.  

 

 

Dessa forma, diferenças de gênero socialmente construídas se 

constituem através de espécies específicas e das formas de associação 

entre o pastoreio de animais: os homens são construídos como 

independentes, urbanos e líderes produtivos, produtores comerciais e 

donos de rebanhos; as mulheres são construídas como dependentes, 

rurais, zeladoras reprodutivas, agricultoras de subexistência e não-

donas de rebanhos (o mesmo com as galinhas) (Hovorka, 2012: 879). 

 

Entretanto, mudanças nas configurações econômicas e urbanas, vêm alterando as 

geografias das relações gênero-espécie no contexto da Botswana contemporânea, 

sobretudo com o crescimento da produção de aves no perímetros urbano e semi-urbano 

de Gaborone, fazendo com que ―tanto as mulheres quanto as galinhas sejam 

predominantes nesse contexto‖ (Hovorka, 2012: 880). Assim, através da inclusão 

material de mulheres e galinhas no espaço público, vemos o processo que Hovorka 

chama de ―re-posicionamento sócio-espacial‖ (Hovorka, 2012: 880). Processo que 

consiste numa reestruturação, em termos de compartilhamento e apropriação do espaço 

urbano, no qual os corpos biopoliticamente designados mulheres possuem um pouco 

mais de peso – já que a partir de algumas mudanças jurídico-políticas, elas passaram a 

ter mais acesso à compra e posse de terras - e, segundo Hovorka, também as galinhas 

(Hovorka, 2012: 880). 
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Alguns fatores podem ser atribuídos para o sucesso desse re-posicionamento. No 

que diz respeito às galinhas, Hovorka nota que seu ―físico pequeno‖ possibilita aelas 

transitar tanto me grande, quanto em pequenas escalas, além de serem bastante 

independentes e auto-suficientes na capacidade de prover recursos para suas existências, 

necessitando de ―cuidados mínimos‖ (Hovorka, 2012: 880). Entretanto, como podemos 

ver claramente, tratam-se de características que são valorizadas somente num sentido 

instrumental, de modo que o agenciamento que se estabelece entre as galinhas e os 

corpos biopoliticamente designados mulheres é absolutamente assimétrico e utilitarista, 

aspectos claramente sub-problematizados no artigo. O que nos leva também a 

questionar a tese do ―empoderamento‖ e ―re-posicionamento sócio-espacial‖ (Hovorka, 

2012: 881) das galinhas, na medida em que seu estatuto moral, encarado enquanto uma 

vida matável para fins humanos não foi alterado, mas somente seu estatuto 

mercadológico, enxergado agora enquanto uma mercadoria valorizada nas redes da 

economia urbana. Se elas ganharam ―mais visibilidade nas agendas de desenvolvimento 

nacional‖, se ―tornaram mais empoderadas enquanto um grupo social nesse contexto 

urbano-comercial‖ (Hovorka, 2012: 881), foi somente para estarem servidas em mais 

pratos, por toda a nação. Nessa mesma direção, podemos também questionar a avaliação 

inicial de Hovorka de que os gados de rebanho possuem mais prestígio (Hovorka, 2012: 

875), já que seu prestígio vem de motivações estritamente econômicas e utilitaristas, 

que pouco tem a ver com uma motivação ética, em se levar em conta os interesses de 

tais animais. Mesmo com uma crítica a limitações desse empoderamento, tanto com 

relação as chamadas mulheres, quanto às galinhas, feita por Hovorka (2012: 881), essa 

crítica permanece importante, na medida em que possui um tom conciliativo e uma 

importância subvalorizada em seu texto. Desse modo, se seu ―re-posicionamento resulta 

na morte de mais galinhas, nos reinos da produção intensiva capitalista‖ e se ―tanto as 

galinhas quanto os gados permanecem sob o controle humano‖ (Hovorka, 2012: 882), 

como podemos falar em animais com mais prestígio, empoderamento das galinhas e 

numa dimensão positiva do re-posicionamento das galinhas, em absoluto? 

No âmbito humano, as teses de Hovorka são contestáveis. É claro, que devemos 

saudar quando um grupo absolutamente marginalizado, como os corpos 

biopoliticamente designados mulheres, passam a ter mais acesso a condições vitais e 

econômica de sobrevivência – tal qual se passa entre aquelas de Garborone (Hovorka, 

2012). Entretanto, quando esse acesso não chega a alterar as bases político-sociais da 
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heterossexualidade como regime político e do sistema binário de gênero, e quando esses 

corpos passam a ser valorizados somente quando ascendem em uma atividade 

valorizada por uma cultura cis-masculinista – pecuária, posse de terras – devemos ter aí, 

um certo nível de prudência e desconfiança. 

Alguns anos antes, Hovorka havia feito um estudo na mesma direção, ainda que 

mais focada na produção de uma ―teoria espacial trans-espécie‖ (Hovorka, 2008: 95), do 

que propriamente no estudo das interseccionalidades das relações gênero-espécie. 

Hovorka já havia também observado a desvalorização da economia em pequena escala 

urbana, já que essa estava associada à cidade, à criação de animais de pequeno porte 

(associados à uma feminilidade que sofre ódio misógino) e às mulheres, ao contrário da 

economia agrária, gerida por homens e cujo gado de grande porte é a base (Hovorka, 

2008: 103). Hovorka já trazia nesse artigo, a tese do empoderamento feminino e das 

galinhas, ainda também não levando em conta, ao menos não com o rigor ético 

necessário, as relações de poder assimétricas existentes entre galinhas e corpos 

biopoliticamente designados mulheres, bem como o valor utilitário e meramente 

econômico das primeiras.  

Novos ares, uma outra coisa se passa nos oceanos. Katrin Besio e outras (2008) 

procuraram entender como se espacializavam as intersecções gênero-espécie no que diz 

respeito aos empreendimentos de eco-turismo focado em golfinhos na Nova Zelândia. 

Numa análise interessante, as autoras conseguiram compreender que os ―golfinhos são 

representados paradoxalmente como bestas sensuais e mães dedicadas‖ (Besio et al, 

2008: 1220). 

 

Os gestores do ecoturismo de golfinhos ritualizam esses animais 

limiares como bestas sensuais na natureza e/ou mães devotadas na 

tentativa de domesticar a natureza.  O discurso dos golfinhos como 

bestas sensuais ajuda os gestores do ecoturismo a aumentar sua 

parcela do mercado porque o ―sexo vende‖ e a adequar as percepções 

humanas da natureza ‗selvagem‘. O discurso dos golfinhos como mães 

dedicadas ajuda os gestores a manter os lucros [...] Entender o turismo 

de golfinhos através desses discursos sexualizados e generificados, 

aparentemente contraditórios, ilustra uma das complexidades 

envolvendo os espaços do ecoturismo [...] Discursos antagônicos 

envolvendo sexo e gênero permite os gestores do ecoturismo criar um 

espaço em que é possível reforçar relações hegemônicas ou criar 

outras alternativas. (Besio et al, 2008: 1220). 
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Desse modo, o que vemos é que as imagens dos golfinhos, já talhadas poruma 

sexualização e edipianização antropomórfica, ajuda a certos grupos hegemônicos no já 

hegemônico ecoturismo, a vender os (signos dos) golfinhos enquanto atrações 

exotizadas, mas estranhamente familiares às dinâmicas humanas. Além do mais, como 

bem notaram as autoras, essa representação dúbia, acaba por ser estrategicamente 

lucrativa, na medida em que atrai, tanto pessoas interessadas numa dimensão mais 

tansgressora, quanto familiarista dos golfinhos, transformando os espaços do ecoturismo 

numa zona híbrida contraditória de representações antropomórficas com fins lucrativos. 

Grande parte dos anúncios e propagandas de ecoturismo com golfinhos na Nova 

Zelândia foca em certas características dos golfinhos, passando por uma maquinação 

antropomórfica que sexualiza e exotiza essas mesmas características, no intuito de 

tornar o passeio mais atrativo e rentável. Um grande número foca no fato de que 

―muitos acasalamentos se dão com fins puramente socializantes ou talvez por puro 

prazer [...] golfinhos não criam laços de casais [..] seus hábitos podem ser vistos como 

promíscuos‖ e também na ―homossexualidade‖ (Dolphin Encouter apud Besio et al, 

2008: 1225) ocasional, regular ou exclusiva de certos golfinhos. Nesse sentido, suas 

sexualidades antropomorfizadas são mobilizadas de forma exoticizante, de modo a criar 

um grande circo erótico a céu aberto, que é o espaço úmido do ecoturismo de golfinhos. 

Não se admira que essas empresas não foquem ―nos comportamentos não-reprodutivos 

e não-heterossexuais‖ dos golfinhos para questionar a própria compulsoriedade da 

heterossexualidade, nem entre os golfinhos e nem entre os humanos (Besio et al, 2008: 

1225). 

O que parece estar acontecendo é que os novos espaços do ecoturismo, parecem 

ter descoberto as antigas projeções antropomórficas e estereótipos de golfinhos como 

sendo animais andróginos, portadores de uma sexualidade polimórfica e perversa e 

estão agora vendendo-as para ―turistas que, presume-se, são normativos e 

heterossexuais‖ (Besio et al, 2008: 1226-7). ―Essas narrativas sexualizadas vendem a 

noção dos golfinhos e dos espaços dos golfinhos como sendo selvagem e exótico‖ 

(Besio et al, 2008: 1227). 

Por outro lado, vemos uma antropomorfização e exotização que não é tanto pela 

sexualização, mas pela edipianização (Deleuze e Guattari, 2010), isto é, o fechamento 



179 
 

dos agenciamentos coletivos e sociais nos muros familiares de papai-mamãe. 

Extremamente associados às ―atividades reprodutivas‖ e às ―mães dedicadas‖ (Besio et 

al, 2008: 1227), os golfinhos acabam entrando em uma cadeia semiótica de 

representação que visa tornar essas imagens e o espaço do ecoturismo mais lucrativos.  

Mais gritante é o caso dos filhotes de golfinhos, símbolos máximo de uma natureza tida 

como frágil e que necessita de proteção e gestão humana: ―Golfinhos com filhotes e 

filhotes de golfinhos (assim como mães e seus bebês) são vistos como inerentemente 

mais fracos do que outros golfinhos, e assim, merecedores de proteção‖ (Besio et al, 

2008: 1228). 

Se, inicialmente, as representações mobilizadas pelos espaços do ecoturismo dos 

golfinhos parecem contraditórias, num olhar mais profundo, podemos ver que fazem 

parte de um mesmo eixo antropocêntrico e heteropatriarcal, na medida em que podemos 

ver que a representação dos golfinhos como perversos polimorfos, homossexuais e 

promíscuos acaba por reterritorializá-los no âmbito de uma ―natureza selvagem‖, ao 

passo que sua representação enquanto ―mães dedicadas‖, acaba por fixá-los no campo 

da ―natureza domesticada‖ (Besio et al, 2008: 1229). 

 

Através de nossa análise, sugerimos que a queerização da natureza nos 

passeios com golfinhos, revela como os gestores são mais hábeis para 

―capturar‖ os negócios daqueles turistas que buscam diferença, 

outridade e a ―natureza selvagem‖ representada nos discursos dos 

golfinhos como bestas sensuais. Entretanto, para tornar a natureza – e 

assim, o uso ecoturista da natureza – mais natural, os laços comuns 

dos golfinhos e a heteronormatividade produzem uma ―natureza 

domesticada‖, representado nos discursos dos golfinhos como mães 

dedicadas. Esse hábil ilusionismo de discurso e o movimento entre 

discursos aparentemente contraditórios, permite aos gestores dos 

passeios usar o sexo para vender passeios e usar a maternidade para 

argumentar em favor da proteção e preservação dos golfinhos e do 

ambiente marinho, enquanto esse tempo todo garante os futuros 

dólares dos turistas. O discurso das bestas sensuais e das mães 

dedicadas parece ser contraditório, entretanto eles se intersectam, 

borrando as fronteiras entre natureza/cultura e humano/não-humano 

(Besio et al, 2008: 1230). 

 

Retomando a importante trajetória das feministas interseccionais, ainda em 

1998, Jody Emel, partindo das ―congruências entre racismo, sexismo, classismo, 

dominação da natureza e abuso dos animais‖ (1998: 91), procurou enxergar como o 
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processo de construção dos EUA moderno se deu em conjunto com a 

desterritorialização e assassinato em massa de lobos e, com a valorização de uma 

cultura cis-masculinista de homens héteros, fortes e viris, vendo também como esses 

processos se encadeiam em um sentimento antropocêntrico/androcêntrico de arrogância 

e superioridade para com corpos múltiplos que excedem essa normatividade 

hegemônica, a saber, tudo aquilo que não entra no escopo de homem-branco-cis-hétero-

burguês-citadino-cristão-humano.  

Ainda no início do século XVII, estima-se que os lobos habitavam toda a 

extensão norte dos EUA, sobretudo nas áreas florestadas e nas grandes planícies (Emel, 

1998: 96). Entretanto, com a forte imigração de alemães, ingleses, franceses e outras, 

veio um forte medo/ódio contra esses animais, já que desde o século XV esses animais 

já vinham sendo alvo de uma política sistemática de extermínio (Emel, 1998: 96) – por 

outro lado, é importante destacar que esses imigrantes não compunham um bloco único 

e coeso, e que existiram, provavelmente, parcelas, ainda que mínimas, desses grupos, 

que viram na viagem para a América um momento para compor uma nova relação de 

vida, inclusive com a natureza (sic) e com os assim chamados animais. Esses fatores, 

somados a uma explosão demográfica dos lobos (provavelmente em função da grande 

disponibilidade de alimentos, representados nos animais trazidos pelos chamados 

colonizadores), a um crescente comércio de peles e a eminência e ganância em função 

da expansão dessa rede comercial especista, fez urgente, nesse contexto, o início de uma 

política sistemática de assassinato dos lobos; ―Nenhum outro esforço de controle animal 

jamais atingiu o escopo geográfico ou a escala econômica que a guerra contra os lobos 

no fim do século XIX e início do XX nos EUA e Canadá‖ (Emel, 1998: 96). Vale 

destacar a rede morbidamente rizomática
38

 que conecta esse massacre com o extermínio 

da população de búfalos e comunidades indígenas nos EUA (Emel, 1998: 97), tornando 

esse processo necessariamente parte de um mesmo projeto político-ecológico mais 

amplo. 

Se, por um lado, fica claro a associação do extermínio dos lobos com dinâmicas 

de classe e econômicas, por outro, é importante reinserir nessas histórias e geografias a 

                                                           

38 
 Entendo por rizoma, aquele esquema de redes que Deleuze e Guattari (2007) propõem, como 

oposto ao esquema arborecente. As redes arborecentes são estratificadas, hierarquizadas, com partes 

distintas e tidas como mais importantes (raiz, caule e folhas), ao passo que o rizoma é uma rede multipla, 

sem começo ou fim, com uma multiplicidade desenfreada que não estabelece hierarquias claras (Deleuze 

e Guattari, 2007: 23-27) 
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relação direta com ―uma construção dominante da masculinidade que necessita 

controlar e dominar através da caça‖ (Emel, 1998: 102). Construções específicas das 

masculinidades de homens cis-heterossexuais no século XIX, devem ser tomadas a sério 

como um fato marcante da construção histórico-geográfica dos EUA, sobretudo quando 

essas histório-grafias cruzam-se com outros rastros bestiais, com outras manadas. 

Assim, a escalada da guerra, que culmina com a legalização e institucionalização da 

caça, com a consolidação das leis de propriedade privada (e a inclusão dos animais, 

dentro do escopo de propriedade humana, e não como seres que possuem seus próprios 

interesses) e com a consolidação de uma classe agropecuária forte e lobbista se 

intersecta com padrões hegemônicos de cis-hétero-masculinidade: ―A guerra foi 

alimentada por estereótipos masculinos que geram representações negativas a respeito 

dos lobos e simpatia pelas suas presas. Existiam padrões de ‗masculinidade‘ ou formas 

desejáveis de masculinidade, que eram bem claras na literatura [...] [nos]escoteiros ou 

[n]o cinema.‖ (Emel, 1998: 103). 

Outros elementos da cultura cis-masculinista da época foram fundamentais para 

a desterritorialização e assassinato dos lobos, sobretudo a noção de covardia
39

. Lobos 

que vivenciaram algum tipo de tiroteio, passavam a correr quando ouviam tiros ou se 

deparavam com humanos, certamente quebrando o código ético-moral do caçador-

macho do século XIX e XX que, frente a um desafio devia encará-lo sob qualquer 

circunstância: ―Você deve ‗ser homem‖ e encarar o desafio. Um ‗homem de verdade‘ 

deveria, pelo menos aguentar a dor, não chorar, não demonstrar afeto e encarar e lutar‖ 

(Emel, 1998: 105). Todas essas construções de uma subjetividade cis-masculinista e as 

projeções antropomórficas e andropomórficas dessas subjetividades sobre os lobos, 

colaboraram para construí-los como seres fracos, incapazes e não merecedores de 

qualquer tipo de solidariedade, facilitando assim, ainda mais, suas políticas sistemáticas 

de extermínio e desterritorialização desses corpos.  

A construção da caça como um esporte renomado, tanto do ponto de vista das 

relações de classe, quanto sob o ponto de vista de gênero, foi também fundamental para 

o estabelecimento desse novo momento na guerra contra os lobos. No começo do século 

XX, após as institucionalizações da caça, ―caçar e matar animais ferozes era uma das 
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 Basta lembrar que nos países de raiz anglo-saxônica, o termo utilizado para fazer chacota de 

quando uma pessoa desiste ou se acovarda numa dada situação é ―chicken out‖ ou ―engalinhar‖, numa 

tradução livre e literal. 



182 
 

formas mais renomadas de esporte, um dos maiores indicadores de virilidade e valentia. 

Para os homens de ‗masculinidade de fronteira‖, masculinidade e morte andavam lado a 

lado‖ (Emel, 1998: 105). No ―código de virilidade‖ era possível demonstrar algum tipo 

de compaixão, desde que deixasse claro que era dentro de um estatuto de presa: desde 

que ele (e era sempre um ele, como lembra Emel) fosse um ―oponente digno‖ (Emel, 

1998: 105). Além disso, matar lobos era uma forma importante de pedagogia de gênero, 

na qual um homem cis-hétero dizia para o outro que ele era forte e valente, do mesmo 

modo que matar, e matar lobos também era uma forma importante dentro dos ―rituais de 

iniciação masculina‖ (Emel, 1998: 109). 

O caso da guerra e desterritorialização sistemática contra os lobos nos EUA é 

emblemático, no sentido de estabelecer claramente a ligação das lógicas de dominação e 

assujeitamento nos níveis econômicos, de espécie e de gênero. Entretanto, existem 

infinitas formas, nas quais essas lógicas podem se intersectar e criar contextos ainda 

diferentes, únicos, como é o caso de roubo
40

 de cães na Londres do século XIX, no 

trabalho de Howell (2000), que retomo agora. 

Grande parte do contexto onde emerge o problema dos roubos de cães na 

Londres do século XIX foi exposto no capítulo V, adentremos agora especificamente 

nas interseccionalidades. O que nos interessa aqui são as múltiplas geografias que 

emergem a partir da problematização do roubo de cães (roubo de cães de raça, sob tutela 

de senhoras e senhoritas burguesas, por parte de pequenos bandidos e criminosos vindos 

da classe operária ou do próprio lumpen-proletariado) ainda no século XIX. 

Um primeiro ponto, diz respeito à relação espaço público/espaço privado. Nesse 

contexto, é fundamental que os primeiros casos de roubo de cães aconteceram no 

âmbito do espaço privado (Howell, 2000: 45). Elemento fundamental, pois tanto os 

corpos biopoliticamente designados mulheres e os cães eram subordinados à esfera 

privada, entendida como um espaço dito seguro para esses corpos tidos como fracos e 

vulneráveis, relegando-os à domesticidade. Assim, o roubo de cães instaurou uma 

ruptura, na medida em que levou ao próprio espaço privado domesticado e tido como 

seguro, a ameaça das lutas de classes (Howell, 2000: 45), questionando assim e de uma 

                                                           

40 
  Do ponto de vista de uma ética bestialmente desconstrutora, devemos falar não em roubo, mas 

em sequestro ou rapto, pois, trata-se não de uma propriedade, mas de uma forma de vida que possui seus 

próprios interesses e sua própria agência. Mantive o termo, entretanto, para respeitar dar conta de uma 

limitação do próprio autor, e assim, fazer ele falar somente o que ele disse. 
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vez, os limites do público/privado e a subordinação dos corpos biopoliticamente 

designados mulheres e cães a esses espaços. 

O estatuto dos cães domésticos também formou parte importante dentro desse 

amálgama. Os cães domésticos eram enxergados como animais que não exerciam 

funções operárias (touros, cães pastores...) e nem como animais de alimentação (gado, 

galinhas, porcos...), o que dificultou uma recepção não misógina e especista da situação, 

na medida em que os cães de estimação eram vistos como peças inúteis para o 

funcionamento do capitalismo biopolítico e na medida em que os corpos 

biopoliticamente designados mulheres eram subalternizados ainda mais, ao se 

associarem à figuras desprestigiadas (Howell, 2000: 46). 

A situação muda quando os cães, através de uma reestruturação do seu estatuto 

moral, passam a ser enxergados como uma extensão da família, e assim, o roubo de cães 

passa a ser visto como um assalto à própria segurança do lar burguês, e contra seus 

membros mais frágeis: mulheres e cães (sic) (Howell, 2000: 46). Do mesmo modo, a 

circunstância se agrava pois, igualmente, os cães passam a ser concebidos como fruto e 

símbolo de uma ―elegância não-utilitária‖ (Howell, 2000: 46) burguesa, e desse modo 

ao ocuparem as ruas, tornam-se signos mobilizados para representar um luxo da 

burguesia britânica.  

 

 

Nós podemos traçar, na ‗burguesificação‘ dos cães, uma geografia 

específica de exclusão e inclusão para contrapor com as antigas 

histórias da domesticação animal. O roubo de cães ameaçava 

claramente a segurança doméstica do lar e a propriedade. Mas fez 

muito mais do que isso: ao negociar ativamente os sentimentos do lar, 

e especificamente aqueles dos membros femininos do lar, o roubo de 

cães reconectou as geografias do sentimento e da economia, que a 

ideologia da burguesia vitoriana havia tentado separar, através das 

distinções público/privado e masculino/feminino. (Howell, 2000: 48). 

 

Assim, o roubo de cães, pôs um preço no amor e/ou na propriedade, através das 

políticas de sequestro e resgate criadas pelos ladrões, colocando em cena ainda, toda 

uma gama de sentimentos burgueses e femininos, com relação a defesa apaixonada por 

essas vidas e por seus privilégios econômicos, ambos alvos de resistências e 
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dominações. Desse modo, o roubo não só revelou contradições econômicas, mas o 

próprio estatuto subalterno e contraditório dos corpos biopoliticamente designados 

mulher no que diz respeito aos espaços público/privado, ―cujas mulheres 

compartilhavam com seus cães de estimação‖ (Howell, 2000: 49). 

 

 

Se cães como Flush são vulneráveis em espaços públicos quando estão 

sem a coleira, suas correntes, esquecidas por um momento pela 

fraqueza das mulheres, como Virginia Woolf coloca, as mulheres 

também são deixadas em espaços públicos e nas ruas, somente sob 

certas restrições de propriedade e medo. O Flush de Woolf é bastante 

ilustrativo em como o amor instintivo pode se transformar na 

sociedade patriarcal em ansiedade e confinamento doméstico: essas 

são as lições da moralidade vitoriana [...] assim como as geografias do 

afeto e do comércio são inseparáveis, assim como a propriedade e o 

apropriado estão ligados em zonas de circulação e de posse, assim 

também está o ladrão de cães, entendido enquanto um associado, e 

não como um antagonista do patriarcado burguês. (Howell, 2000: 52). 

 

Outras dobras do poder se compõem para além do Ocidente branco. JoAnn 

McGregor, por exemplo, procurou estudar as espacializações das dinâmicas coloniais e 

de raça em sua relação com o especismo, às margens do Lago Kariba (Zimbabwe), onde 

conflitos entre comunidades de pescadores e crocodilos formam uma zona híbrida, 

ainda dentro das lógicas da gestão conservacionista do Estado. 

A questão cria no Lago Kariba, um ―espaço compartilhado‖ em que populações 

humanas e de crocodilos do Nilo reescrevem os limites do selvagem/humano sob uma 

mesma circunscrição local, ainda mais em se tratando do contexto em que, sob a pressão 

do ―conservacionismo global e interesses comerciais‖ (McGregor, 2005: 353), vemos a 

explosão demográfica dos crocodilos. Os conflitos emergem, em função desse novo 

quadro de explosão demográfica, relacionados com todas essas dinâmicas ―bio-

geopolíticas‖ (Wilbert, 2006: 2) e econômicas, resultando em conflitos e mortes entre 

pescadores (atacados) e crocodilos (vítimas de represálias), e também em tensões com 

as forças institucionais gestoras oficiais do lago. Ao retomar outros conflitos entre 

animais e humanos, no contexto dos países ocidentais, McGregor interroga-se: ―por que 

perdas significativas de vidas humanas [...] são aceitáveis em alguns países, enquanto 

permanecem intoleráveis em outros? Da mesma forma, por que essas perdas na África, 
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frequentemente falham em atrair a atenção da mídia, indignação do público e debates 

acalorados, como os retratados por Brownlow e Gullo et al. [...]?‖ (McGregor, 2005: 

354). 

Para responder essas questões, é necessário um mergulho espaço-temporal no 

continente africano e sua relação com a dominação europeia. Inicialmente, durante a 

chamada colonização europeia deste continente, ―o governo colonial categorizou o 

crocodilo como uma peste e sancionou o seu assassinato‖ (McGregor, 2005: 355), 

gerando um contexto de verdadeiro massacre e dizimação desses animais, com aval e 

recompensas do governo. Apesar dessas dinâmicas propriamente coloniais e 

eurocêntricas (Grosfoguel, 2010; Lander, 2005), algumas coisas no reino da economia e 

da geopolítica parece ter afetado essa ecopolítica. 

 

 

Mas o declínio desse réptil não foi levado a cabo somente em função 

do interesse público e privado em controle de pestes. A intensificação 

da ofensiva contra os crocodilos foi produto de uma ascensão 

dramática da demanda de peles de crocodilo por parte da Europa e 

EUA, especificamente depois da Segunda Guerra Mundial, quando 

itens luxuosos de couros, feitos a partir de peles de crocodilos, 

tornaram-se acessórios de moda importantes e os preços das peles de 

crocodilo subiram. [...] A caça no período 1950/1980 era em grande 

escala. Uma estimativa muito citada afirma que 3 milhões de 

crocodilos foram assassinados [somente] nesse período de trinta anos. 

(McGregor, 2005: 356). 

 

Entretanto, apesar de setores significativos de populações do continente africano 

terem tomado parte ativa nesse processo mórbido, é necessário afirmar as 

especificidades, contradições e potências nesse processo ainda subalterno. Como afirma 

a própria McGregor, em função da própria episteme e dos saberes não-eurocêntricos 

dessas comunidades, que associavam ―poder, chefia e parentesco‖ à figura dos 

crocodilos – ―os crocodilos eram amplamente associados com a velhice, poder e status 

no período pré-colonial‖ além de ser amplamente difundida a crença de que bruxas 

podem transforma-se em crocodilos (McGregor, 2005: 355-56-64),  -, seu contexto de 

massacre, torna-se muito mais complexo, a medida em que a assimetria das relações 
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coloniais põe em causa não somente as políticas, como também a própria forma como 

essas sociedades concebem e interagem com o mundo vivo a sua volta.  

Já em meados dos anos 1960, também em função de pressões bio-geopolíticas 

eurocêntricas, os crocodilos deixaram de ser encarados – ao menos, esse era o norte 

desse projeto do novo especismo – enquanto puras ameaças ou como pestes, para serem 

encarados agora como espécie em extinção. ―Re-definir o crocodilo dessa forma 

demandou novas representações do animal enquanto um valor em si e para a 

humanidade. Demandou também a refutação do argumento dos caçadores‖ (McGregor, 

2005: 357). É nesse contexto também, onde se afirmam as biopolíticas governamentais 

de gestão e proteção (sic) da vida de animais selvagens e especificamente dos 

crocodilos no Zimbabwe, com a criação de leis reguladoras de caça e de proteção de seu 

habitat.  

Um ponto inicial, a respeito da abordagem dos conflitos entre crocodilos e 

pescadores, é que McGregor afirma que seu texto parte das perspectivas dos pescadores, 

mesmo tendo em vista que estes, em várias ocasiões, são aqueles que ameaçam a vida 

dos crocodilos (McGregor, 2005: 361), afirmando assim os limites e potências de um 

lugar de fala mais modesto e situado (Haraway, 1995). Os conflitos emergem, portanto, 

em função das interações que se dão entre os usos possíveis do lago, que, para os 

pescadores serve como fonte de sobrevivência, utilizando redes para pescar peixes e 

vender em mercados locais, conflituando com o uso dos crocodilos que, constantemente 

quebram e destroem essas redes (McGregor, 2005: 362). Assim, o medo é um 

sentimento presente em muitos dos pescadores, entrevistados por Mcgregor não 

somente em função dos danos econômicos e materiais causados, mas em função 

também das lógicas de magia e bruxaria associados a esses animais por essas culturas 

(McGregor, 2005: 364). 

Os conflitos de fato aumentaram nas últimas décadas, em função da explosão 

demográfica exercida pela pressão internacional do especismo biogeopolítico, 

introduzindo as novas e agora úteis categorias de ―animais ameaçados de extinção‖, mas 

também em função do aumento de pesca em áreas ilegais, como estuários e áreas de 

ninhos, onde se encontram os ditos machos territoriais e as fêmeas protegendo sua prole 

(McGregor, 2005: 364). Desse modo, grande parte das interpretações a respeito dos 

conflitos partem, não levando em conta o lugar subalterno e reativo do comportamento e 
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da agência desses animais, imputando-lhes ainda valores morais eminentemente 

humanos. 

 

Esses discursos pestilentos podem condenar comportamentos animais 

destrutivos e predatórios em termos antropomórficos, como 

―criminoso‖ ou ―imoral‖. Mas como Knight argumentou (e como as 

evidências discutidas acima mostram), ―a lógica da reciprocidade 

podem funcionar também no outro sentido, de modo que esse 

comportamento destrutivo por parte da vida selvagem assinala não a 

imoralidade animal, mas a moralidade questionável da conduta 

humana‖ ou mesmo a fusão temporária da identidade animal e 

humana, como nas trans-mutações ou na crença das bruxarias. 

(McGregor, 2005: 366). 

 

McGregor não retoma as perguntas iniciais do texto, nem ao menos para não 

respondê-las. Entretanto, seu chamado e denúncia no fim do artigo, falando da 

hegemonia dos estudos focados nos EUA e Europa por parte das geografias animais, ao 

mesmo tempo em que afirma que ―espaços ‗periféricos‘ e ‗marginais‘ merecem mais 

atenção‖ (McGregor, 2005: 366), parece fornecer elementos de reflexão para pensarmos 

a potência de uma perspectiva anti-eurocêntrica no próprio interior da crítica anti-

especista em geografia. 

Ainda no que diz respeito aos conflitos humanos e pós-humanos envolvendo 

crocodilos e humanos, agora num contexto australiano, o trabalho de Sarah Wright e 

outras traz importantes contribuições. Em primeiro lugar, por sinalizar uma preocupação 

ético-política com engajamento, relativo ao objeto-sujeito estudado e engolfado em suas 

pesquisas (Wright et al., 2012: 40). Nesse sentido, é importante reconhecer que Laklak 

Burarrwanga, Matalena Tofa e Bawaka Country são parte da composição teórica da 

pesquisa e do próprio artigo, sendo todas marcadas como co-autoras no próprio texto, 

onde cabe destacar, que a última não é nem uma descendente indígena australiana como 

as demais, mas uma própria região de matriz não-europeia (Wright et al., 2012: 41). 

Nesse sentido, os próprios limites entre sujeito/objeto, pesquisador/pesquisado, 

ciência/mito são levados ao extremo, tornando-se multiplicidade, na medida em que 

moradores de uma comunidade indígena que ajudaram na pesquisa e a própria região 

geográfica foram incluídas na autoria do texto, gerando ainda pagamentos acadêmicos 

adicionais e benefícios mútuos (Wright et al., 2012: 43). 
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Toda a matriz do saber eurocêntrico é colocada em cheque quando ouvimos com 

alteridade as nuances e multiplicidades postas por parte das comunidades de Bawaka 

que afirmam que uma história perde suas intensidades e especificidades quando é escrita 

ou que não compreendem muito bem pra que serve ou o que é uma pergunta (Wright et 

al., 2012: 46):  como, então, escrever um texto em cima de uma pesquisa, como realizar 

uma entrevista ou como, de fato, pode-se pesquisar dentro dos moldes estabelecidos 

pela ciência eurocêntrica? Quem precisa de respostas com questões como essas? Wright 

e outras não nos deram, mas quem ou o que (se) importa? 

Sua pesquisa, que aliás, consiste em um simples ―engajando com saberes 

indígenas e para-além-dos-humanos em Bawaka‖ (Wright et al., 2012: 37) deu-se num 

contexto híbrido, ―em locais de coexistência humana e não-humana e territórios 

sobrepostos‖ (Wright et al., 2012: 51). Em Bawaka, frequentemente os ―não-humanos 

moldam e influenciam os encontros de pesquisa‖, seja o ―vento‖, o ―sol‖ ou ―moscas‖ e 

―formigas‖ (Wright et al., 2012: 51). E, mesmo sendo parte do cotidiano dessa 

comunidade, existem diferentes intensidades de proximidade, afeto e coexistência 

espacial, o que ficou bem claro quando ―Nike‖, um enorme crocodilo voltou a aparecer 

nas proximidades da comunidade, provocando toda uma multiplicidade de sentimentos 

(Wright et al., 2012: 52). ―Interagir com os não-humanos em Bawaka significa assistir a 

presenças, ausências, silêncios e comunicação‖ (Wright et al., 2012: 53), assim também 

significa interagir com esse texto estranho, cheio de vazios, silêncios, com poucas 

perguntas e com menos respostas ainda – um texto em fuga, repleto de saídas. 

Perspectiva diferente de Sandie Suchet, que resolver investigar a dimensão 

colonial do Totally Wild (Totalmente Selvagem), um programa de TV australiano 

dedicado às crianças, com propósito de mostrar – ou deveríamos dizer, representar – a 

chamada natureza selvagem a elas. Desse modo, o que fica claro para Sunchet é que o 

programa passa uma certa representação dos ―saberes eurocêntricos‖ (Sunchet, 2002: 

141) a respeito da natureza como verdade ecológica.  

Começando com uma análise teórico-conceitual, Sunchet parte das críticas aos 

binarismos ocidentais, afirmando que eles não possuem a mesma posição, que sempre 

um termo exerce mais poder que outro e, nessa direção, ―humanos eurocêntricos são 

privilegiados e percebidos como o lado ativo, superior e progressista de qualquer 

posição, já que eles próprios formularam tais posições‖ (Sunchet, 2002: 143). Desse 
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modo, podemos ver que as biogeopolíticas de gestão da vida selvagem na Austrália 

também se inserem nesse movimento, já que ―estando na posição de senhorio permite 

aos humanos impor práticas de intervenção, como dominação e gestão‖ (Sunchet, 2002: 

147). Assim, a criação de um ―‘outro‘ selvagem‖ (Sunchet, 2002: 151), serve só como 

substrato epistêmico-material para se instaurar de fato uma relação assimétrica de 

dominação e assujeitamento, construindo assim geografias complexas que reproduzem 

esses mesmos conflitos. ―Representações eurocêntricas das paisagens, animais e pessoas 

da Austrália, apesar das ilusões de uma era pós-colonial, continuam a motivar e 

justificar intrusões coloniais na Austrália‖ (Sunchet, 2002: 151). E não somente; 

discursos científicos, ecológicos e conservacionistas, pró-turismo e populares, 

associados com ―narrativas políticas, econômicas, artísticas e acadêmicas continuam a 

justificar e legitimar processos colonizadores eurocêntricos na Austrália‖ (Sunchet, 

2002: 153). De modo que para Sunchet, do ponto de vista de uma pesquisa crítica, a 

saída pode estar no estabelecimento de um ―engajamento crítico‖ (Sunchet, 2002: 153), 

em oposição ao universalismo eurocêntrico, que através dos seus binarismos 

assimétricos, e por vezes não-localizados, sempre subsumem um termo dentro das 

práticas de aniquilamento ou tutela/gestão sob os signos do termo maior, hegemônico. 

Numa outra direção, menos preocupada com uma crítica ou denúncia, e mais 

com a produção de um agenciamento produtivo, Lorraine Moore procurou entender 

como os ―saberes indígenas tradicionais‖ (SIT) (2009: 329) ajudam essas comunidades 

no produção real e prática de saberes que possibilitam uma convivialidade harmônica e 

pacífica entre as comunidades dos Khwe da Namíbia, seu meio e os animais a sua volta, 

especificamente no que diz respeito aos elefantes. 

O texto volta-se para o contexto de conflitos entre elefantes e humanos na 

Caprivi (Namíbia) contemporânea. Grande parte desses conflitos emergem com a 

Guerra de Libertação da Namíbia e seu passado colonial, que, em função desse conflito, 

alterou toda a dinâmica migratória e populacional dos elefantes, levando ao contexto 

conturbado contemporâneo (Moore, 2009: 333). De modo que a população dos elefantes 

caiu drasticamente, afetando também suas territorialidades e suas relações com os 

humanos que vêm mudando, em função do recente crescimento populacional gerado 

pelas pressões biogeopolíticas internacionais do conservacionismo (Moore, 2009: 339). 
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Assim, nesse novo contexto de explosão demográfica e novas territorialidades 

dos elefantes, e as consequências de sobreposição territorial que daí advém, conhecer os 

elefantes é algo novo, e absolutamente indispensável. Moore relata sobre dois 

fazendeiros que imitam sons de elefantes quando ―estão zangados, pastando ou com o 

intuito de matar‖, explicando ainda, como alguns meses antes, dois turistas brancos que 

não souberam reconhecer esses sons foram mortos por um elefante (Moore, 2009: 335). 

Trata-se assim de um aprendizado, de uma outra episteme que é absolutamente 

fundamental para convivialidade espacial trans-espécie, passada ainda por toda a 

comunidade, como elementos de construção da própria vida e de se estar-no-mundo: 

―essas histórias são formas importantes de comunicação, pois elas ajudam grupos a 

sobreviver através da anulação de conflitos com elefantes‖ (Moore, 2009: 336). 

Ao estudar a representação que as crianças em idade escolar fazem dos elefantes, 

Moore pode chegar à conclusão que as crianças, por viverem no novo contexto pós-

guerra e em explosão demográfica dos elefantes, possuem um saber bastante apurado a 

respeito de uma convivialidade espacial com os elefantes mais condizente com esse 

contexto do que seus próprios pais (Moore, 2009). 

Ainda que Moore estabeleça uma distinção bastante rígida e eurocêntrica entre 

mito/ciência, mito/verdade e saberes válidos ou não, inclusive com alguma 

reterritorialização dessas distinções (Moore, 2009), suas conclusões a respeito das 

variações bio-geopolíticas e demográficas pós-humanas e a construção de saberes não-

eurocêntricos vitais e por parte das crianças, tudo isso como habilidades de convivência 

espacial pós-humana, possui algo de fundamental para a construção de um futuro de 

fato pós-humano.  

Em Le Pratique Savage, escrito por Glen Elder, Jennifer wolch e Jody Emel 

ainda em 1998, temos a construção de uma crítica ―nas bases da teoria pós-colonial da 

racialização‖ (Elder et al., 1998: 72), quando essas analisam casos emblemáticos de 

racializações de práticas especistas por parte da elite branca norte-americana e sua 

respectiva cobertura colonial nos meios de comunicação em fins dos anos 1980. Desse 

modo, o que vemos é que ―os animais e seus corpos são um lado da luta pela proteção 

da identidade nacional e da produção da diferença cultural. Porque os animais são 

usados (e tão utilmente) nesses conflitos sociais?‖ (Elder et al., 1998: 72). 
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Desse modo, a partir de relações e interações específicas entre certas 

comunidades humanas e certos animais, e seus respectivos usos e abusos assimétricos, 

vemos a construção de práticas e narrativas que, no fim das contas, acabam por criar 

padrões rígidos e unilaterais do que são práticas e relações legítimas entre humanos e 

animais. ―Policiar a fronteira animal-humano através das regulações das práticas 

animais é necessário para ligar a identidade ao humano e, não coincidentemente, 

sustentar a legitimidade das práticas animais de grupos dominantes‖ (Elder et al., 1998: 

83).  Assim, as autoras passam a questionar o grande alarde da mídia, na cobertura de 

casos onde imigrantes, pessoas não-brancas e/ou não-ocidentais entram em 

agenciamentos não-brancos, não-ocidentais e não-estadunidenses com certos animais, 

questionando essas práticas, tendo a si mesmo como padrão universal de um 

comportamento ético legítimo. Dessa forma, as autoras perceberam 3 elementos 

fundamentais para a construção das narrativas legítimas no que diz respeito as práticas 

especistas. 

Elder e outras (1998) retratam o caso de imigrantes asiáticos que mataram 

filhotes para se alimentar e provocaram a ira dos americanos. Entretanto, poucas dessas 

pessoas se afetam e mobilizam-se para combater a prática absolutamente corriqueira nos 

EUA e outras partes do mundo (ocidental), em que filhotes de cães são submetidos a 

testes e mortes absolutamente brutais em laboratórios e centros de pesquisa em animais 

(Elder et al., 1998: 85). Assim, para elas, essa assimetria passa por uma questão de 

―método‖ (Elder et al., 1998: 85), onde os meios (era uma marreta ou um dispositivo 

tecnológico que esmagou a cabeça do animal?) para se operar uma certa prática 

especista é tido como fundamental, e os meios e o método mais adequado, mais uma 

vez, não coincidentemente são dos grupos dominantes, que se colocam no centro moral 

do universo. 

Outro ponto diz respeito ao local das práticas. Grande parte dos julgamentos 

morais com relação as diferenças geográfico-culturais com que se operam as práticas 

especistas, serão tomadas a partir da legitimidade que certos lugares oferecem. ―O 

animal foi morto num abatedouro ou num churrasco de quintal, perto de uma piscina? O 

rato foi morto num laboratório ou foi estripado numa sala de estar?‖ (Elder et al., 1998: 

85). Da mesma forma, mais uma vez, os padrões dos grupos dominantes são tidos como 

o eixo norteador de uma moralidade tida como ideal, ao passo que os grupos que 

diferem, são imediatamente racializados e expulsos dos limites do humano e civilizado. 
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O outro elemento que confere um certo peso às racializações colonialistas é a 

autoridade que se confere aquele/aquela que opera a prática especista. ―[...] se um 

animal foi assassinado para virar comida, foi um açougueiro que fez a ação? Ou se foi 

um animal de estimação, foi um veterinário que fez o procedimento?‖ (Elder et al., 

1998: 84). Mais uma vez, aqui, a autoridade e legitimidade é organizada em função da 

divisão social do trabalho e da complexidade de distribuição das funções sociais, onde o 

ocidente branco e eurocêntrico dita as normas de quem é apto para realizar essa ou 

aquela prática especista. Resumindo a questão, elas concluem que  

 

Assim, valores e práticas concernentes a relações cosmológicas, 

totêmicas ou de companhia entre pessoas e animais, e os usos 

materiais dos animais como comida, vestimenta, medicamento ou 

afrodisíacos, mudam de acordo com as dinâmicas sociais, mudanças 

tecnológicas ou contato cultural. O resultado é uma fusão 

territorializada [place-especific] dos animais, ainda que mutável, 

valorados e utilizados de acordo com códigos legitimizados 

específicos. As transgressões desses códicos territorializados ou 

práticas de fronteiras, por definição situam o indivíduo ou o grupo 

como ―outsiders‖, ―selvagens‖ ou ―subhumanos‖. (Elder et al., 1998: 

86). 

 

Assim, como alternativa a essas racializações coloniais e eurocêntricas, as 

autoras propõem uma ―pratique savage‖ (Elder et al., 1998: 88). Essa prática consiste, 

primeiramente em assumir que desvalorizar um grupo (seja humano ou não-humano) 

não implica em um empoderamento específico de outro grupo, ou melhor, que esse 

empoderamento não se justifica em termos éticos (Elder et al., 1998). Outro aspecto 

dessa prática, consiste em abrir mão desse super-controle imposto pelo 

antropocentrismo, assumindo, ao contrário, a necessidade de um posicionamento 

próximo a uma ―marginalidade‖ (Elder et al., 1998: 88). Em último lugar, essa prática 

necessita de um engajamento direto para considerar ―a enorme gama de vida animal‖ 

(Elder et al., 1998: 88) a partir de um ponto de vista ético sério.  

Levando esse último ponto de vista em conta, somos obrigadas a repensar um 

certo ponto das críticas, sem sombra de dúvidas, apropriadas das autoras. Se de fato, 

queremos levar essas vidas a sério, e mesmo assim, ainda considerando a assimetria 

existente entre as relações humanas, no que diz respeito as racializações coloniais, 

temos de começar a entender também que as chamadas ―práticas animais‖ (Elder et al., 
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1998: 83) não são uma prática qualquer, mas práticas especistas, de gestão calculada da 

vida e da morte desses seres. Analisar essas práticas especistas, inclusive quando 

operadas por grupos minoritários ou subalternizados, não significa tomar o lado dos 

grupos hegemônicos. O erro não consiste em denunciar a instrumentalização especista 

da multiplicidade e potência animal, venha ela de onde quer que seja, ao contrário, 

consiste em, a partir de um ―lugar de fala‖ (Grosfoguel, 2010) específico, criar padrões 

que se pretendem universais sob a conduta de práticas especistas, nas quais aquele que 

cria se coloca no topo ético-moral da escada unilinear das narrativas e práticas ditas 

legítimas. Assim, não devemos apagar as atrocidades que, eventualmente, algum grupo 

minoritário (alvo também de lógicas opressivas e de dominação e assujeitamento: 

racismo, exploração burguesa, xenofobia, discriminação geográfica...) perpetra contra 

animais, mas devemos denunciar que os assassinatos contra animais, cometidos em 

nome da ciência, da comida ocidental e dentro dos padrões ocidentais eurocêntricos e 

brancos, não são mais legítimos eticamente do que aqueles que são cometidos nas 

periferias e bordas abjetas dessa cultura. Especialmente quando o que vemos é o 

contrário: é exatamente a assepsia – branca, eurocêntrica, racista e colonialista – 

calculista dos abatedouros industriais, dos laboratórios de pesquisa e vivissecção em 

animais, dos zoológicos e tantos outros dispositivos espaciais de produção especista que 

geram a mais brutal ―guerra declarada contra os animais [...] a tortura genocidária que 

se lhes inflige frequentemente de forma no fundo perversa‖ (Derrida, 2004: 86).  

 

 

 

 

 

VII - Saídas: Aprendendo Com as Fugas Animais 
 

 

As pessoas de bem dizem que não se deve fugir, que isso não é 

bom, que é ineficaz, e que é preciso trabalhar por reformas. Mas 

o revolucionário sabe que a fuga é revolucionária, withdrawal, 
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freaks, com a condição de levar consigo a toalha, ou de fazer 

fugir um pedaço do sistema. 

Gilles Deleuze e Félix Guattari (2010: 366). 

 

Saídas I  
 

É estranho começar uma conclusão falando de saídas e fugas, ainda mais quando 

a própria introdução da pesquisa fala dessas saídas e, especialmente quando essa mesma 

saída (conclusão) retoma a introdução. Mais do que um sinal de que as conclusões são 

uma retomada ou fechamento de uma pesquisa, isso nos serve de ferramenta maquínica 

para pensar a pesquisa como um projeto sempre aberto, muitas vezes híbrido, sem 

começo e fins específicos, em que as partes cruzam-se, compondo conglomerados 

complexos e por vezes contraditórios, que já mal podem ser separados, como o rizoma 

de que nos falam Deleuze e Guattari. Talvez pensar a conclusão como uma saída, 

significa pensar a conclusão não pela lógica arborescente, mas pela lógica rizomática, 

dos diferentes caminhos que são múltiplos, que se cruzam, que não se hierarquizam, 

mas podem sempre dar à alhures. Pensar a conclusão como uma saída, significa destruí-

la enquanto conclusão. Na fuga, olha-se pra trás, somente para continuar correndo 

adiante. E talvez seja essa também a semelhança da saída com os animais, com os assim 

chamados animais: não há nunca um destino predeterminado a se chegar e nem mesmo 

um lugar específico a que se deve voltar. Um animal nem sempre volta pra sua toca, 

mas ele sempre foge. Um animal nem sempre consegue fugir, mas ele sempre tenta. 

Não existem táticas duras, mas estratégias situacionais. Nem mesmo os planos existem, 

somente planos de fuga... 

Não encaro, pois, este espaço como um lugar de prestação de contas, ou melhor, 

encaro-o como uma prestação de contas comigo mesma, com meus fantasmas, meus 

bichos e bichas, e as bestas que me assombraram e me alegraram durante essa pesquisa. 

Não se trata aqui, de maneira nenhuma, de concluir, nem de iniciar uma conclusão. Nos 

rastros ético-políticos da genealogia-desconstrutora, nego os fins e as teleologias, 

sobretudo em pesquisas científicas. Ademais, vários balanços, fechamentos e 

metaconclusões estão molecularizadas por todo o texto. 
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 Não tenho nenhuma verdade ética, ontológica ou epistêmica interior a respeito 

desses arquivos a revelar.  Trata-se aqui, como nos lembram Deleuze e Guattari (2003: 

25), não de buscar significados e interpretações, mas de construir experimentações. Essa 

pesquisa foi, desde sua emergência, uma grande e tortuosa experimentação, e não seria 

agora que abandonaríamos essa maquinação. 

Trata-se talvez de um balanço, um balanço-experimento. Construir um outro 

olho para rever o que foi visto, ver o que foi visto por outros ângulos, com outros olhos, 

deixar de lado o que já foi muito visto e tentar olhar aquilo que não estava presente, os 

vazios, silêncios, ausências que ainda me assombram. As saídas que Deleuze e Guattari 

construíram justamente para entrar nas máquinas literárias da besta-Kafka, me servem 

de ferramentas para construir minha própria saída nas saídas. Estamos num rizoma, 

numa toca, e portanto, existem entradas múltiplas, ―entra-se por qualquer lado, nenhum 

vale mais do que o outro, nenhuma entrada tem qualquer privilégio, mesmo se é quase 

um beco, uma ruela ou em curva e contracurva, etc.‖ (2003: 19). Da mesma forma, sai-

se por todos os lados. Como Derrida já colocava, os rastros são múltiplos, e também são 

as fugas. 

 

 

Saídas II 
 

Ainda na minha qualificação, já operava fugas. O antigo, pretencioso e quase 

hegeliano projeto de uma análise do estatuto moral dos animais não-humanos na 

história da Geografia Humana como um todo, foi logo abandonado. As pressões e 

escassez oriundas desse novo padrão fordista, que se utiliza da subjetividade e da 

imaterialidade para produzir mais-valia semiótico-material (Preciado, 2013), agora já 

amplamente instaurados na academia, sendo a redução de conclusão do mestrado para 

dois anos um ponto notável, certamente contou, e contou muito. Além disso, a 

prudência das críticas da banca de qualificação (Rogério Haesbaert e Rafael Haddock 

Lobo), bem como os já antigos gritos de ―recortes‖ por parte de minha orientadora, 

também se somaram. 
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Por fim, decido focar-me dentro das chamadas novas geografias animais. Ao 

entrar no labirinto rizomático desse novo campo, em suas múltiplas entradas, vi também 

um conteúdo igualmente infinito. Por onde quer que eu passava, mais textos, 

referências, artigos, livros, palestras, citações e mesmo sussurros bestiais viam, sem 

cessar. Mesmo dentro desse já delimitado recorte, me vi obrigada a recortar, delimitar e 

limitar, desertar, e mais uma vez, fugir. 

A situação me colocava um limite: era necessário jogar alguns utensílios 

desnecessários para fora do barco; ele ainda estava muito pesado. Mas o que é, nessa 

situação de apego com o objeto (Derrida nos fala que desconstruímos aquilo que nos 

afeta, que importa para nós), necessário ou desnecessário? Quais os critérios para se 

estabelecer essa distinção, por vezes violenta? Retomei o projeto; relendo-o, percebi na 

sua falta de clareza, que o que me interessava não eram tantos os conceitos, os autores, 

os métodos e metodologias, mas sim as temáticas, os tópicos, as narrativas que as 

geógrafas animais criavam e destruíam. Assim, a questão tornou-se pensar os temas 

mais potentes. As narrativas relativas ao ponto de emergência das geografias animais 

(História do Pensamento Geográfico Animal) e também aquelas que dizem respeito a 

produção antropocêntrica do espaço (Geografias Animais Urbanas, Planejamento 

Terrirorial Trans-Espécie) mostraram-se necessárias, na medida em que compõe o 

núcleo duro da pesquisa: ponto de emergência e campo mais produtivo das geografias 

animais. As saídas, tanto aquelas das Topologias da entrada, quando as saídas das 

Saídas são formas próprias de dobrar-me às exigências acadêmicas, bem como uma 

forma de dobrá-las às minhas maquinações ético-políticas e teórico-metodológicas e, 

portanto, são também necessárias. Aquelas que dizem respeito às discussões sobre a 

agência animal, biopolítica e sobre as interseccionalidades são necessárias, pela sua 

importância de inovação no campo. O que resta então? Resta o vazio... 

Uma investigação genealógico-desconstrutura sobre o estatuto moral dos 

animais não-humanos nas novas geografias animais que não se debruça sobre as 

discussões a respeito do selvagem/feral/silvestre (wild/wilderness) e também da 

domesticação tem, certamente, contas a prestar. Tenho de, pelo menos, expor esse limite 

e dar nome aos bois, citá-los pelo menos. Assim, fica assinalado mais uma saída que 

pode ser uma entrada para uma outra pesquisa, vendo as potências e limites dos 

trabalhos, já clássicos, de Kay Anderson sobre a história da domesticação e da geografia 

da domesticação (1997; 1998B), bem como sobre as relações entre 
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selvagem/domesticação nos zoológicos (1998A). Ao deslocar o conceito de ―selvagem‖, 

expondo suas geografias num contexto de extinção de espécies e avanço da 

biotecnociência, as discussões de Lorraine Thorne e Sarah Whatmore (1998; 2009) 

também merecem um olhar mais atento. Por também se aproximar muito das discussões 

sobre natureza, domesticação e selvagem/feral, o já também clássico, Hybrid 

Geographies (2002) de Whatmore também teve pouca atenção, assim como o 

Geographies of Nature (2007) de Steve Hinchlife. Da mesma forma, discussões mais 

amplas, que tangenciam o tema, mas que vão para as áreas de crítica ao turismo, eco-

socialismo e ecologias pós-coloniais, os trabalhos de Campbell (2009), Lynn (2010), 

Griffin (2013) e Duffy e Moore (2010). Entretanto, apesar de certa riqueza desse 

material é importante destacar que, frente às demais narrativas escolhidas e a quantidade 

limitada de tempo, o corte desse tema se justifica, quer seja por reproduzir uma análise 

demasiado ecologizante (e pouco bestial), ou por reterritorializar um epistemicismo 

típico das geografias culturais animais dos anos 1960. 

Apesar de ter abordado, ainda que limitadamente, uma geografia dos afetos e das 

emoções no capítulo sobre as agências, uma parte dedicada especificamente sobre o 

tema também teve de ser retirada. Desse modo, os trabalhos de Thorne (1998), Lorimer 

(2009, 2007), Wilbert (2008) e alguns outros, que abordam as geografias que emergem 

quando afetos trans-espécies dobram-se nos espaços, transformando-os em lugares, 

ficaram também de fora do barco. 

Sem temor e sem vislumbre. Não há culpa e nem pesar nesses recortes e 

descartes, eles se justificam, quer seja em função de limitações burocrático-capitalistas 

ou por uma certa coerência temática. Novas saídas possibilitam também possíveis 

reencontros... 

 

Saídas III 
 

Ao situar modestamente meu comprometimento e engajamento ético-político e 

teórico-filosófico com a perspectiva genealógico-desconstrutora, situei também alguns 

procedimentos e posturas no que diz respeito ao tratamento das questões 

(geo)históricas: a recusa das origens; recusa de uma concepção teleológica e finalista de 

história, que afirma uma coesão causal-racional em todos os acontecimentos históricos; 
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a afirmação das emergências, das condições de emergências e dos rastros como 

possibilidades potentes de investigação; a afirmação de uma perspectiva menor em 

história, diferente daquela que foca nos grandes acontecimentos, que prioriza as grandes 

escalas e que busca as continuidades e permanências, mas uma que foca nas 

contingências, nas rupturas e descontinuidades, nas pequenezas, no demorar, nos 

diferentes gradientes, nos acasos, nos detalhes e nas zonas cinzentas dos 

acontecimentos, como demonstrei ainda na primeira sessão do capítulo I.  

Essa perspectiva me possibilitou analisar de forma crítica a análise histórica de 

Urbanik (2012) sobre as geografias animais, que é, até então, a maior e mais bem 

sucedida tentativa de sistematização histórica das geografias animais, e que, me serviu 

como ponto de apoio inicial. Entretanto, ao olhar a sistematização de Urbanik e, 

concomitantemente, me debruçar nas transições (sic) da segunda onda das geografias 

animais (Urbanik, 2012) para as chamadas novas geografias animais, pude perceber os 

limites dessa perspectiva e a potência da crítica genealógico-desconstrutora. 

Não existe, de maneira nenhuma, uma transição calma, pacífica, coerente e 

sobretudo, repleta de continuidades e permanências entre a primeira, a segunda e a 

terceira onda das geografias animais, como faz parecer Urbanik (2012), principalmente. 

Descontinuidades, são tantas, por onde começar, por onde entrar, ou por onde fugir? 

Destaco primeiro, que, num olhar mais pormenorizado, não existe uma coerência 

interna forte em nenhuma das 3 ondas. Na primeira onda, já podemos ver que existe um 

corte epistêmico, onde temos de um lado, no fim do século XIX de um tom meramente 

biológico, sendo representativos os esquecidos nomes de H. B. Guppy, G.S. Cansdale e 

W. L. Sclater e, por outro lado, temos nomes como Bennet, Davies e Stuart, focados 

numa geografia animal, por vezes chamadas de zoogeografia (descontinuidade nominal) 

de foco mais cartográfico e propriamente biogeográfico (Phillo e Wolch, 1998; Wilbert, 

2009; Emel, Wilbert e Wolch, 2002). O mesmo se passa na segunda onda, que, a partir 

de Bennet, num artigo de 1960 denomina o campo não mais como geografias animais 

ou zoogeografia, mas como ―geografias animais culturais‖ (Philo e Wolch, 1998: 106), 

que juntamente com Simoonses, Sauer e Carter, operam e instauram uma tendência 

metaetinográfica no campo. Entretanto, cabe destacar as particularidades dessa segunda 

onda, na qual, por exemplo, Sauer (1972) nunca fala propriamente em geografias 

animais, mas em ecologia da paisagem. Cabe destacar também o embaraço que existe 

com relação ao Tuan de Dominion e Affection (1984), que ora é colocado como um 
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elemento da segunda onda, que funciona como transição para a terceira onda, como 

podemos ver em Philo (1998), ora é colocado mais próximo da terceira onda (Philo e 

Wolch, 1998; Emel, Wilbert e Wolch, 2002) e ora aparece fora de todas as geografias 

animais (Wilbert, 2009; Urbanik, 2012; Wolch e Emel, 1998). Talvez o único ponto em 

comum entre esses autores, seja o foco na domesticação animal e no papel histórico dos 

animais na construção do espaço, entretanto, torna-se complicado estabelecer uma 

coerência interna de uma tendência em geografia, em cima de um critério relativamente 

frágil e contestável. A chamada nova onda das geografias animais é um caso à parte, e 

merece ser analisada individualmente, como farei em breve. 

Além dessa própria descontinuidade interna, entre as chamadas 3 ondas das 

geografias animais, temos também uma descontinuidade entre as próprias ondas, o que 

também nos leva a questionar essas ―unidades duvidosas‖ (Foucault, 2010A: 29). 

Assim, como já deixei antever no final do capítulo II, o que parece ser comum nessas 

chamadas ondas não é tanto uma continuidade, ao contrário, elas estabelecem enquanto 

um campo temático, através de rupturas e instaurando novas ―presenças‖, novos 

―centros‖ (Derrida, 2011B: 407) ainda que de rupturas. Se as chamadas zoogeografias 

de fins do século XIX poderiam, de maneira reduzida, ser classificadas a partir do foco 

na distribuição espacial e nas interações ecológicas entre os animais e seu meio, vemos 

que o que vai caracterizar as geografias animais culturais do pós-segunda guerra é 

justamente uma ruptura com esse paradigma, afirmando a necessidade de se estudar o 

papel histórico-cultural dos animais na produção das paisagens humanas. E as chamadas 

novas geografias animais ou terceira onda da geografia animal (Urbanik, 2012) que 

emerge em meados dos anos 1990, se caracteriza também por uma ruptura com as 

demais, como já antevia Urbanik (2012: 38), ao afirmar que essas geografias ―tentavam 

trazer os animais de volta enquanto sujeitos de suas próprias vidas – quer sejam parte da 

nossa ou não -, ao invés de meros objetos do controle humano‖. Entretanto, como 

também já havia assinalado no fim do capítulo II, não se trata de uma mera distinção, 

como quer Urbanik, mas sim de uma severa ruptura, que também não se foca 

meramente na questão do sujeito, ou melhor, a questão dos animais enquanto sujeitos é 

reflexo de uma postura crítica, focada numa ética animal situada, comprometida e 

engajada, que caracteriza as geografias animais dos anos 1990, ao mesmo tempo em que 

estabelece seu elemento de ruptura com as precedentes. 



200 
 

Da mesma maneira, é fundamental encarar as descontinuidades, rupturas e 

fraturas internas naquilo que vem sendo chamado de novas geografias animais. 

Destaquemos primeiro a multiplicidade avassaladora de nomenclaturas utilizadas para 

explicitar o campo que, mais uma vez, expressa divergências teóricas e políticas que 

podem também, ser encaradas como diferenciações de ruptura: novas geografias 

animais, terceira onda das geografias animais, geografias híbridas, geografia para-além-

dos-humanos ou aquilo que eu vagamente chamo de virada animal na geografia humana 

contemporânea ou crítica anti-especista em geografia. Como disse, essas divergências 

representam também divergências teórico-políticas, como podemos ver também nas 

diferentes matrizes (por vezes antagônicas e excludentes) que são, rizomaticamente 

usadas, combinadas, rechaçadas e hibridizadas nas geografias animais: Ética Animal 

(Singer e Regan, principalmente); o chamado pós-estruturalismo (Foucault e Deleuze, 

principalmente); eco-feminismo e feminismo vegano; estudos feministas da ciência; 

estudos pós-coloniais; actor-network theory; e as geografias culturais animais. Essas 

condições de emergência das chamadas novas geografias animais, como afirmei no 

capítulo II, são também referências teórico-políticas que, em todo o seu uso rizomático, 

configuram também elementos para complicar uma possível coesão das chamadas 

geografias animais. 

Nas mesmas pegadas, podemos ver também que aquele corte epistêmico que 

caracteriza a emergência das chamadas novas geografia animais, a saber, o engajamento 

com uma ética animal situada, transformou-se, na medida em que a pesquisa se 

desenvolveu, ou na medida em que as geografias animais se desenvolveram, e eu pude 

acompanhar tal desenvolvimento, legitimamente em um problema. O que vemos 

inicialmente são comprometimentos claros e situados em trazer os animais, de um ponto 

de vista epistêmico, ético e ontológico, para dentro do campo das ciências humanas e 

sobretudo da Geografia Humana. Isso é bem claro no número temático da 

Environmental and Planning D, Bringing Animals Back In, onde Wolch e Emel 

introduzem a questão, sempre no terreno da política e da ética, relacionando a 

problemática das novas geografias animais com a destruição eco e biológica por parte 

do capitalismo global, com as dominações de gênero e raça e já salientando a 

necessidade de se pensar uma teoria espacial trans-espécie, depois desenvolvida por 

Wolch et al (1998) (incluindo aí, também os trabalhos de Wolch e Emel (1995); Emel 

(1995); Wolch et al (1995); Philo (1995)) organizado por Wolch e Emel (1995), bem 



201 
 

como no seu livro Animal Geographies (1998); no trabalho de Lynn (1998), Jones 

(2000) e Watts (2000), trabalhos claramente de inspiração e proposições de ética animal 

na sua interface com a geografia; nos trabalhos de Whatmore (1999; 2001), claramente 

comprometida em borrar as fronteiras animal/humano, natureza/cultura, 

máquina/humano, encarando isso como uma tarefa epistêmica, mas também ética; no 

artigo de Philo e Wolch (1998), de introdução ao número especial da revista Society and 

Animals dedicado as geografias animais, nos quais  estas propõem criar um novo olhar, 

geográfico e animal, para ver as relações espaciais da interação social animal/humano. 

Desse modo, parece ocorrer no interior da própria geografia animal 

contemporânea, uma espécie de ruptura de corte ético, que no fim das contas, complica 

a própria continuidade ético-teórica do campo, já que, como demonstrei no fim do 

capítulo II, o próprio campo se define a partir de uma ruptura de corte ético, com as 

geografias animais anteriores. Assim, vemos a partir dos anos 2000, uma enxurrada de 

publicações de geografia animal que, no fim das contas, acabam por ter um foco mais 

epistêmico do que ético para com os animais. Nesse sentido, o caso mais emblemático 

está, curiosamente num dos campos de maior teor ético-político, aquele que diz respeito 

as reflexões sobre o tratamento dos animais em situação de abate e de rebanho, que 

abordei no capítulo IV. Os trabalhos de Holloway (2007, 2009, 2010, 2012, 2013) e 

principalmente Yarwood e Evans (1998, 2000), que, muitas vezes tratam os animais 

apenas como unidades simbólicas – como já havia colocado (p. 104) - na produção 

capitalista do espaço agrário e que, também demonstram atitudes positivas com relação 

a medidas bem-estaristas que, ao contrário de tornar a abolição animal mais próxima, só 

tornam a exploração animal mais humanizada, demasiado humanizada. Uma 

perspectiva que, como já fica claro, reterritorializa um certo culturalismo ou 

epistemicismo, ou o que chamei de vazio (ético) animal, típico das geografias animais 

culturais do pós-guerra (para não falar das zoogeografias), como analisei no início do 

capítulo V, dedicado ao especismo na geografia (sobretudo as páginas 119-121).  

Minha hipótese para explicar essa ruptura, tem a ver com as dinâmicas próprias 

dos modismos no mundo acadêmico. Assim, essa crítica anti-especista em geografia, 

que emerge em meados dos anos 1990 (Sobretudo com os 4 acontecimentos que 

enumerei no capítulo II p. 45), gera um grande descentramento, afetando o próprio 

andamento da Geografia Humana. Nesse sentido, desperta também, atenção de uma 

ampla gama de geógrafas, vindo das mais diferentes áreas e com as mais diversas 
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referências teórico-metodológicas e ético-políticas. Assim, vejo que, um interesse inicial 

que motiva essa crítica anti-especista, a saber, uma ética animal engajada e situada, 

passa cada vez mais a ser substituído por interesses puramente epistêmicos (objeto de 

estudo, métodos, trabalho de campo, artigos, incorporar críticas contemporâneas, estar 

por dentro), o que, em grande parte, representa uma ruptura com essa perspectiva 

inicial. Entretanto, não se trata de um processo fatalista e homogêneo; existem sempre 

rupturas, descontinuidades, contingências e fraturas, mesmo no seio das rupturas. 

Sempre existem saídas, sempre há lugares para os quais fugir. As recentes reflexões 

sobre agência animal, que tratei no capítulo III e as reflexões sobre as 

interseccionalidades (capítulo VI) são um testemunho bestial de como ainda existe uma 

crítica de fundo ético-política, mais do que epistêmica, no próprio interior de uma 

geografia animal contemporânea.  

 

Saídas IV 
 

É certo que antes da virada animal na geografia contemporânea, algumas 

questões e uma certa crítica ética já vinha sendo feita no âmbito da geografia humana 

anglo-saxã, sobretudo com o trabalho de David Smith (1994) e posteriormente (Smith, 

2000; Smith e Lee, 2004). Entretanto, foi somente com essa virada que fomos capazes, 

de fato, de ver os animais e trazê-los de volta para a teoria social e para a geografia, 

como queriam Wolch e Emel (1995). Nunca, até então, os animais haviam sido levados 

tão a sério em termos epistêmicos, ontológicos, mas, sobretudo éticos, no interior da 

Geografia Humana, que era e continua sendo demasiado humana. Nesse sentido, 

independente das saídas, reterritorializações, contradições, contratempos e embates que 

essa geografia veio a presenciar, seu mérito permanece: os assim chamados animais 

foram colocados no mapa (ético) da geografia. Os trabalhos dessa primeira leva, 

sobretudo nos nomes de Philo, Wilbert, Wolch, Emel, Whatmore, Lorrimer, Thorne e 

outras, permanece absolutamente potentes e, infelizmente, igualmente inexplorados, 

sobretudo na geografia latino-americana e brasileira. Felizmente, isso possibilita novas 

entradas de pesquisas e, mais uma vez, novas saídas. 

Além de colocar os animais e a própria ética animal no quadro teórico-

conceitual da geografia humana contemporânea, essas geografias possuem outros 
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méritos, outras inovações, outras contribuições, outras... Destaco em primeiro lugar, a 

potência das discussões sobre a agência animal. Contribuição que consiste em operar 

um movimento de descentramento, ao se afastar daquelas concepções dos animais como 

naturalmente inferiores e merecedores de tutela humana (Aristóteles, 1989) ou daquelas 

que os compreendem como meras máquinas que reagem a estímulos, como um relógio 

(Descartes, 1989) e, simultaneamente, afirmam a potência e a multiplicidade dos 

animais, como sujeitos e agentes de suas próprias existências. Assim, reconhecer essa 

agência e que essa agência é fundamental para se construir as geografias animais e 

repensar a geografia humana, como fizeram Philo e Wilbert (2000: 05) ou Sarah 

Whatmore, ao afirmar a necessidade de se ―des-centrar a agência social‖ (2002: 04) é, 

certamente, algo de muito potente. Ao superar o obstáculo inicial que Wilbert (1998) 

havia colocado com a distinção entre resistência e transgressão animal, os trabalhos de 

Bear (2011), Urbanik (2012: 169), Hobson (2007), Bear e Eden (2011), Lulka (2004) 

Campbell (2008) e tantas outras, deram passos fundamentais na construção de uma 

saída que afirme a agência, resistência e intencionalidade animal não-humana. Essas 

contribuições são ainda, testemunhos de engajamentos éticos com os animais não-

humanos recentes, ainda sob a agora hegemonia de posturas meramente epistêmicas. 

Notáveis também são as contribuições no debate sobre biopolítica em geografias 

animais. Inicialmente, destaca-se a importância da tentativa de ampliar o instrumental 

ético-político de Foucault – sobretudo aquele que diz respeito às tecnologias de poder 

(Poder Pastoral, Poder Soberano, Poder Disciplinar, Biopoder) – em direção às formas 

de vida não-humanas, no que diz respeito ainda a sua geograficidade (Srinivasan, 2012; 

Holloway e Morris, 2009, 2012; Holloway, 2007; Lorimer e Driessen, 2013; Wilbert, 

2006, 2009. As tentativas de Holloway e outras (2013) de pensar o espaço pecuário de 

inovação tecnológica no ordenhamento das vacas, como maquinações biopolíticas de 

produção de subjetividade bovina, de um corpo dócil, são absolutamente inovadoras, 

tanto no campo da geografia, como elementos para a luta anti-especista contemporânea. 

As iniciativas de Srinivasan (2012) de analisar as políticas de controle da população 

canina em situação de rua na Índia, como parte de uma tecnologia biopolítica de 

controle dos fluxos e de própria vida e, principalmente, sua tentativa de pensar isso 

também como uma sobreposição com uma tecnologia soberana, que controla também a 

morte desses animais, é absolutamente inovadora e merece muita atenção. Igualmente, 

as reflexões de Lorimer e Driessen (2013), bem como as reflexões de Holloway (2007, 
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2009, 2012 sobre as manipulações genéticas e as resistências possíveis frente a uma 

―biopolítica bovina‖ (Lorimer e Driessen 2013: 249) também são absolutamente 

importantes, sendo essas primeiras, portadoras de grande potencial crítico anti-especista. 

Destaco, por fim, as importantes contribuições vinda das geografias animais que 

buscam repensar as interseccionalidades e expandir os entendimentos de dominação e 

resistência. Primeiramente, é relevante destacar um certo fracasso feminista dessas 

teorias, que muitas vezes não compreendem o dinamismo das ―tecnologias de gênero‖ 

(de Lauretis, 1987). A maioria dessas perspectivas, trabalham com noções complicadas 

como homem (sic) e mulher (sic), sem explicitar o caráter inventivo e o uso político 

dessas categorias - Monique Wittig (2006) nos lembra que a categoria de mulher só faz 

sentido dentro do sistema binário heterossexual e que, essa serve como fonte de 

dominação simbólica e material para os homens heterossexuais, e que, por isso, devem 

ser destruídas simbólica e materialmente – e sem explicitar o que se entende por homem 

e mulher – Preciado (2013, 2011) nos lembra que o heterocapitalismo funciona também, 

através da produção dos binários e da invisibilização dos corpos abjetos que periferizam 

esses núcleos hegemônicos: homens trans, mulheres trans, bichas, drag queens, drag 

kings, fetichistas, bdsm´s, lésbicas butch, lésbicas femmes, ursos, intersex e uma 

infinidade de etc. Além do mais, poucas dessas críticas dedicam-se a criticar a 

hegemonia do ―pensamento hétero‖, que, muito mais do que uma mera prática sexual, é 

um ―regime político‖ (Wittig, 2006: 15). Ainda assim, não podemos deixar de lembrar 

que os trabalhos de Urbanik (2009), Hovorka (2012, 2008), Besio (2008), Emel (1998), 

Howell (2000) e outras, ajudaram a colocar no mapa novamente as questões de gênero e 

o próprio feminismo, mas a partir das suas margens abjetas e bestiais. Da mesma forma, 

os trabalhos de McGregor (2005), Wright et al. (2012), Sunchet (2002), Moore (2009), 

Elder e outras (1998) e outras, contribuíram ferozmente para uma crítica ao 

eurocentrismo abstrato que ainda é presente nas geografias animais, e, também 

forneceram ferramentas para compreender as políticas de racialização, colonização 

(epistêmica e material) e assujeitamento por parte da matriz eurocêntrica-branca, mais 

uma vez nas suas dobras animais. Dobras que se desdobram nas saídas. Saídas, enfim 

saídas... 
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