
PELES, PORQUÊ? 
 
Para os vegetarianos do sec. XIX, deixar de usar objectos de cabedal, implicava um verdadeiro 
sacrifício. Nessa altura Lewis Gompertz (membro da RSPCA) recusava ser conduzido em 
veículos puxados por animais, sugeriu que os animais deveriam ser criados em pastagens, 
onde envelheceriam e morreriam de morte natural; só após esta morte as suas peles deveriam 
ser retiradas para serem usadas como cabedal. 
 
(*Em Portugal a matéria-prima de eleição para roupa era algodão, linho ou lã, o pouco cabedal 
que havia numa casa comum derivava dos animais da quinta. Hoje o negócio do couro e do 
cabedal deriva dos excedentes da indústria da alimentação animal.)  
 
A bem da coerência, não devemos contribuir para a procura de produtos de origem animal.  
De um modo geral, não é difícil ser-se coerente nas atitudes para com os animais. Não é 
necessário sacrificar nada de essencial porque na nossa vida normal não existe qualquer 
conflito entre os nossos interesses e os interesses dos animais não humanos. 
 
(*Hoje o homem pode facilmente viver sem recorrer aos produtos derivados de animais. A 
quantidade de roupa, por exemplo, que já existe, veste a humanidade por séculos em todo o 
mundo. 
A moda, o luxo e a necessidade de mercado para produtos derivados do controlo de “pragas” 
ou excedentes de um outro mercado, é que mantém o negócio das peles, não a necessidade do 
homem para sobreviver. 
As “pragas” são animais que vivem num local agora ocupado pelo homem, e que dificultam o 
“bem-estar” da sociedade humana. São abatidos obrigatoriamente por lei, ou controlados 
sexualmente, com esta classificação em Portugal existem por exemplo: as raposas, os javalis, 
os ratos, os coelhos, os corta rabos, os cães e os gatos, as gaivotas, etc.  
Nos EEUU por exemplo” pragas” também são: lobos, burros, bisontes, ursos, etc.) 
 
O  Dr. Hillman ( professor de fisiologia e director do laboratório de neurologia da Universidade 
de Surrey), duvida de que a electrocussão utilizada como pena de morte, seja humana: o 
prisioneiro que se encontra na cadeira pode, temporariamente, ficar paralisado, mas não 
inconsciente.  
 
(*Uma das formas de matar os animais sem danificar o “produto” (pele), é por electrocussão. 
O animal é forçado a morder um pólo (+) e é-lhe introduzido um pólo ( –) no ânus, que  fazem 
passar a electricidade pelo seu corpo. Muita vezes não os mata e os animais são esfolados 
vivos. 
Os animais para pele também são mortos por envenenamento de dióxido de carbono. São 
enjaulados num recinto fechado e deixados a levar com fumo até morrerem sufocados. 
 São mortos com pancadas na cabeça, arremessados contra o chão com violência ou 
abandonados a morrer á fome ou de infecções nas armadilhas ou nas jaulas. )  
 
A forma como colectivamente respondemos a esta questão depende da forma como cada um, 
individualmente, lhe responde. 
 
Outras práticas existem apenas porque não se têm em conta os interesses dos outros animais, 
práticas como a caça ou interesse comercial nas peles; a captura de animais selvagens e o seu 
confinamento em jaulas, a tortura, e a morte, de por exemplo: 3 milhões de cangurus por ano 
para lhes retirar a pele e transformar a sua carne em alimento para animais de estimação. Se 



esta forma de especismo oficialmente incentivada e quase universalmente aceite poder ser 
abolida, a abolição das outras práticas especistas não tardarão a seguir-se. 
 

LIVRO: (Libertação Animal-Peter Singer)        
 
 *( Exemplos) 
 

Peles de animais “selvagens” 
O uso de peles nos dias de hoje apenas se mantém devido à necessidade de comércio. 
A pele de animais selvagens foi sempre a mais desejada, no princípio deste comércio 
era sinal de status social, porque só quem tinha condições de viajar nos barcos do Rei 
ou de grandes comerciantes tinha possibilidades de obter um casaco ou um tapete de 
tigre, urso, zebra, etc. Onde se juntava a caça, os dois juntos identificavam indivíduos 
como pertencendo ao nível social de topo. Indivíduos com passado nobre, educação 
de elite, posses, poder e glamour. 
O uso de peles de animais selvagens, ou de uma cabeça de animal na parede era e 
ainda é um troféu, ou uma recompensa por representar activamente um grupo 
seleccionado como o mais adaptado, corajoso, proteccionista e poderoso. Estas 
pessoas normalmente tratam grande parte da humanidade como tratam os animais, 
tanta diferença lhes faz a perseguição e morte de um animal não humano, e usar 
orgulhosamente o troféu, como se importam com o povo explorado, oprimido das 
classes “inferiores”. Uma pele de um animal em extinção é como um pulmão de um 
“mineiro” de pedras preciosas, uma pata de gorilas para cinzeiro é tão gratificante 
como um candeeiro de pele humana (troféu nazi). 
E nos dias de hoje já nem interessa se o animal vive no estado selvagem, até é melhor 
pois o valor desce consideravelmente, já que sai mais barato criar os animais em 
cativeiro e ainda “ Se diminui o sofrimento do animal, pois “não tem família” e não 
conhece a vida em liberdade”, argumento de muitos indivíduos que ganham dinheiro 
com o negocia das peles. 
 

Cabedal  
O uso de cabedal deve-se ao inicio do homem como caçador de animais de grande 
porte, sendo que, como se sabe a caça de grandes animais leva á decadência do 
comportamento humano, e a baixos valores morais e éticos, principalmente quando 
realizada sem reais necessidades de sobrevivência. Não podemos comparar o 
comportamento de um qualquer Índio de séculos passados para com os animais, com 
o comportamento de qualquer indivíduo nos dias de hoje. Nos dias de hoje veste 
cabedal quem não tem qualquer preocupação com as condições de existência dos 
animais “domesticados”. È normal o animal viver em cativeiro para nos alimentar e 
não se vê qualquer problema em usar o excedente (pele) para criar roupas lindas, 
confortáveis e duradouras, acessórios e objectos com classe e valor económico e 
social. Apesar de haver restrições para alguns “clientes” quando a pele é de cavalo, por 
exemplo. 
Um ponto importante nisto tudo é que já não são as pessoas a criar as suas próprias 
roupas, e para o consumidor cabedal é cabedal, nem lhe passa pela cabeça ou nem 
quer pensar, de que animal veio aquela pele. Os comerciantes, neste caso de peles, 
são pessoas que não olham a meios para manter o seu negócio. Inventam novos 



produtos, como porta-chaves, brincos, tabliers dos carros, acessórios de “moda”, 
estilos de vida próprio de um utilizador de peles (moda). Mais uma vez as empresas de 
exploração animal conseguem convencer as massas a comprar um produto que era 
uma despesa para empresa que assim a tornou em lucro, quem necessita de usar o 
cabedal são os capitalistas e não o cidadão comum. 
Normalmente a pessoa que compra roupa de cabedal acompanha a moda, a que leva a 
que produtos que podiam ser usados décadas, ficam obsoletos em meses.  
O cabedal não vem só das vacas, uma investigação internacional descobriu que a China 
usa peles de cães e gatos, e os junta nas outras peles que vêm para todo o mundo, um 
negócio de biliões ilegal moralmente em todo o lado e ilegal judicialmente em todo o 
mundo ocidental tudo pelo bem-estar, boa apresentação e conforto do cidadão 
comum e pela manutenção de um negócio lucrativo, bom para a economia dos Países 
envolvidos e da globalização. 
 
Se acabassem os produtos de pele, como humanidade, sofreríamos, morreríamos, 
piorava a nossa convivência social, acaba-se a empatia a fé, a evolução? 
 

 
 
                                       


