
CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DE CIÊNCIAS PARA A FORMAÇÃO DA ÉTICA ANIMAL

ERICA COSTA ALVES

EIXO: 20 EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

Resumo: O tema “Cuidado e proteção de animais domésticos” é pouco explorado em contexto de sala de aula, pelos
professores de Ciências, negligenciando, dessa maneira, a formação geral do cidadão. Acreditando que cuidar e
respeitar os seres vivos faz parte de uma boa educação, o presente trabalho objetivou estimular a sensibilização de
alunos mediante o desenvolvimento de uma sequência didática centrada no cuidado e proteção de animais domésticos.
O estudo foi realizado com alunos do 7° ano da E.M.E.F. Sérgio Francisco da Silva, pois, nesse ano do Ensino
Fundamental, os alunos estudam o conteúdo de Mamíferos. Foi elaborada e desenvolvida uma sequência didática onde
foi possível verificar que a proposta contribui para inserir a reflexão sobre aspectos éticos com o aluno, incentivando-o a
ter boas práticas sociais e morais.
Palavras-chave: Animais domésticos; Ensino de Ciências; Ética animal.
Abstract: The theme "Care and protection of domestic animals" is little explored in the context of the classroom, by
science teachers, neglecting in this way, the overall formation of the citizen. Believing that caring and respect living
things is part of a good education, this study aimed to stimulate awareness of students by developing a didactic
sequence centered care and protection of pets. The study was conducted with students from 7th year of EMEF Sérgio
Francisco da Silva, for that year of elementary school, students study the Mammals content. A didactic sequence was
designed and developed where it was verified that the proposal contributes to enter the debate on ethical issues with the
student, encouraging him to have good social and moral practices.
Keyword: Domestic animals; Science education; Animal ethics.

 
 

1. Introdução
         Há muito tempo e cada vez mais com frequência, se observam relatos comprovados de como os animais se
mostram fiéis aos seus donos.  Infelizmente, o homem moderno encontra-se tão ocupado com a correria do dia-a-dia
que muitas vezes não se dá conta dos atributos que possuem os animais que nos cercam. Os benefícios que os animais
podem trazer ao homem também são comprovados em hospitais e clínicas médicas, uma prática conhecida como
“Terapia Assistida por Animais” ou “pet terapia”, que consiste no auxílio de animais de estimação nos tratamentos,
médicos aprovam e dizem que os pacientes se sentem mais seguros, os animais mudam o estado emocional das
pessoas, favorecendo a recuperação (DOTTI, 2005)
              As crueldades que são praticadas com animais são de vários tipos de maus-tratos e que podem trazer
consequências muitas vezes irreversíveis, como por exemplo: pancadas nas patas, impedindo a locomoção; marcas de
cigarros, que revelam o sadismo; a falta de alimentação a animais amarrados. Essas ações mostram a covardia que
alguns seres humanos desenvolvem por não ter acesso a uma educação de qualidade. Por diferentes motivos, os
animais domésticos não podem se defender dos atos de violência a eles dedicados. É esquecido o princípio do direito à
vida, presente na Declaração Universal dos Direitos dos Animais:
 
Todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à existência. Cada animal tem direito ao respeito.
O homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar outros animais ou explorá-los, violando
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este direito. Ele tem o dever de colocar sua consciência a serviço de outros animais. Cada animal tem o direito à
consideração e à proteção do homem (ASSEMBLEIA DA UNESCO, 1978).
 
       Leis de defesa e punição contra maus-tratos com animais existem, mas falta aplicação mais rigorosa já que muitos
casos ocorrem e os culpados acabam impunes. A Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008, estabelece as normas para as
práticas didático-científica da vivisseção de animais. A Declaração Universal de Direitos dos Animais que foi proclamada
em assembleia, pela UNESCO, em Bruxelas, no dia 27 de janeiro de 1978, defende o respeito, proteção e bem-estar
animal. A lei dos crimes ambientais (Lei Federal 9.605/98) dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nesta, informa do artigo 29 ao artigo 37, os crimes contra a fauna
tais como abuso e maus-tratos aos animais. Se as pessoas estiverem sensibilizadas para o cuidado com animais, as
penas dessas leis não precisarão ser executadas.
          A escola prepara o aluno para ser cidadão crítico, desta forma, o professor pode, e deve atuar como agente na
sensibilização de alunos contra os maus-tratos com animais, para tanto, com a finalidade de possibilitar sensibilizar os
alunos para essa questão, às aulas de Ciências, deve-se inserir uma sequência didática que possibilite aos alunos
desenvolverem o cuidado e respeito aos animais. 
Para as novas gerações, resta a sua conscientização das responsabilidades do homem nos danos à natureza e em
relação aos maus tratos e extinção de muitos animais. A escola pode ser lugar onde os futuros cidadãos aprendam o
valor de toda e qualquer vida na Terra, seja humana, animal ou vegetal, sabendo que não existe uma vida superior ou
inferior no ecossistema (REIGOTA, 2001 p. 48).
 
       A Ética Animal refere-se à ética praticada pelos humanos para com os animais não humanos, as atitudes de
respeito que nós, seres humanos, devemos ter para com os animais, considerando que os animais também possuem
sensibilidade e por isso são suscetíveis à dor e desconforto. Dessa forma, é necessário que a Ética Animal seja inserida
no programa do ensino de Ciências, nesse aspecto, do cuidado, o currículo fica a desejar; os livros didáticos, quando
trata da relação ser homem e outros animais, os fazem abordando a utilidade dos animais, mas nada sobre os cuidados
e proteção de animais, principalmente os que convivem em nosso ambiente.
         Adotar animais é uma prática comum entre os seres humanos, pois tê-los por perto, são como dádivas do nosso
cotidiano, que na maioria das vezes animam e proporcionam companhia para seus donos. Os animais domésticos são
dotados de sensibilidade, sendo suscetíveis à dor, sofrimento e estresse. Merecem respeito e cooperação e, na maioria
dos casos, são seres dependentes das ações de seus companheiros humanos.
        É muito importante a sensibilização dos alunos contra os maus-tratos com animais e que eles desenvolvam o
respeito e cuidado com animais, assim, poderão também incentivar seus familiares para que pratiquem boas maneiras.
         Diante dessa necessidade de combater os maus-tratos com animais, onde a escola também deve contribuir para a
formação ética do aluno, toma-se a seguinte pergunta como eixo norteador do nosso trabalho:
       - Como introduzir a discussão sobre ética animal, na prática de sala de aula, que seja eficiente para a sensibilização
do aluno?
        Para responder essa pergunta, foi necessário explicitar o processo de sensibilização dos alunos através de uma
sequência didática centrada nos cuidados e proteção com animais domésticos.

1. Procedimentos Metodológicos
        A pesquisa é caracterizada como qualitativa, pois os dados obtidos são descritíveis (ocorreu interpretação dos
fenômenos e atribuição dos significados). É considerada, também, como experimental, objetivou criar condições
(recursos pedagógicos) para interferir nos fatos (relacionamento dos alunos com os animais). O método utilizado foi o
método indutivo que é um método empirista baseado em experiências em que se constatam observações de casos da
realidade concreta (LAKATOS; MARCONI, 2003).
 
Em geral, a finalidade de uma pesquisa qualitativa é intervir em uma situação insatisfatória, mudar condições percebidas
como transformáveis, onde o pesquisador e pesquisados assumem, voluntariamente, uma posição reativa. No
desenvolvimento da pesquisa, os dados colhidos em diversas etapas são constantemente analisados e avaliados. Os
aspectos particulares novos descobertos no processo de análise são investigados para orientar uma ação que modifique
as condições e as circunstâncias indesejadas. (CHIZZOTTI, 1998, p. 89)
 
         A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Francisco da Silva, localizada na
Avenida Lamarão, s/n, bairro Lamarão, Aracaju-SE, criada pelo Decreto n° 77/86 de 6 de junho de 1986. Escolheu-se a
turma do 7° ano B, sala 12, todos os trinta alunos matriculados do sexo feminino e masculino, em virtude de ser nesse
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ano do Ensino Fundamental que é aplicado o conteúdo do Reino Animal e suas características, na disciplina de
Ciências Naturais. O tempo utilizado para a realização da pesquisa desde o início da análise do conhecimento prévio
dos alunos até a prática da sequência didática foi de seis aulas, com duração de cinquenta minutos cada.
       Esta sequência propõe mudanças nas concepções prévias dos alunos, observa-se que na maioria dos livros
didáticos de Ciências Naturais para 7° ano, o conteúdo programático de mamíferos aborda apenas aspectos
morfológicos e fisiológicos, divisões de classe Mammalia, como se a forma como os alunos convivem com outros
mamíferos, o comportamento de maus-tratos, não interferisse no ambiente em que vivemos.
           Analisou-se primeiramente o que os alunos têm como experiência com animais domésticos (o que entendiam
pelo conceito, quais os cuidados necessários com animais domésticos, etc.). Para tanto, foi solicitado aos alunos que
respondessem um questionário (Apêndice I); também foi utilizado o método de observação, onde foram anotadas, em
um caderno de campo, observações referentes aos comentários e comportamento dos alunos diante de imagens
apresentadas sobre o assunto. Em seguida, pediu-se aos alunos que desenhassem algo que representasse o tema
abordado. Feito o desenho, cada aluno explicou o que significava seu desenho. As informações contidas nos desenhos
foram consideradas como dados.
              Depois de coletados os primeiros dados da pesquisa, pois se refere à fase exploratória, foram elaboradas e
desenvolvidas as aulas sobre os cuidados com animais domésticos, com base no estudo da literatura, através de aula
expositiva e dialogada que abordava os seguintes tópicos: Cuidados e higiene com animais domésticos, Doenças
relacionadas com animais domésticos, Leis e denúncia de agressão e maus-tratos com animais. Foram utilizados os
seguintes recursos didáticos: Datashow, vídeo, folheto explicativo (Apêndice V). Na aplicação da aula expositiva, os
alunos puderem tirar dúvidas sobre bem-estar animal, conceito de animais domésticos, posse responsável, higiene,
vacinas, doenças relacionadas aos animais domésticos, maus-tratos e denúncia. Para finalizar a sequência didática,
utilizou-se como prática de avaliação dos alunos, a criação de um teatro com fantoches, onde a turma se dividiu em seis
grupos e cada grupo recebia o início de uma história da qual deveria continuá-la, levando em conta o que foi abordado
na sequência didática, estas histórias tinham como problemáticas:

• Problemática um: João tem um cachorro chamado Bethoven. Um dia, João acorda percebendo que Bethovem
está latindo diferente...

• Problemática dois: Fernanda está indo para a escola, quando percebe um barulho, alguém está maltratando um
cachorro...

• Problemática três: Vitor encontra um gatinho no campo de futebol...
• Problemática quatro: Jujuba é o gato de Alicia, de repente começa a aparecer manchas vermelhas e seu pelo

começa a cair...
• Problemática cinco: Escolha um animal e demonstre quais os cuidados que se deve ter com ele...
• Problemática seis: É dia de campanha de vacina contra a raiva...
• Problemática sete: Lalinha é a cachorrinha de Júnior e começa a vomitar pela casa...

 
        III. Sensibilização para proteção aos animais domésticos
III. I. Perfil dos alunos pesquisados
       Os resultados obtidos pelo questionário (Apêndice I) mostram que a faixa etária dos alunos pesquisados é de 13-16
anos, predominância do sexo masculino (19 alunos). E 46% da turma possui animais domésticos. Os animais mais
citados foram: gato, cachorro e coelho. Frequentemente causa-se confusão a respeito de quais são os animais
domésticos e quais estão sendo criados ilegalmente (animais criados sem autorização do IBAMA). Os alunos
consideraram o conceito de animais domésticos como animais que convivem com os humanos, morando em algum
espaço que faz parte da casa do humano. Desta forma, tomando como base este conceito, um dos alunos respondeu
que tinha como animal doméstico uma barata, pois esta mora em sua casa.
         Para Bowman (1980), a domesticação tem como principal finalidade o benefício humano:
Domesticação é definida como amansar-recuperar (um animal ou planta) do estado selvagem- usualmente implicando
também na orientação de seu crescimento e de sua propagação sob controle e na conversão de seus produtos e
serviços para vantagens e propósitos do homem (BOWMAN, 1980 p. 16).
 
       O conceito de animais domésticos varia de acordo com autor. Para Domingues (1968) o que caracteriza um animal
doméstico:
III. II. Sobre os cuidados
         Como concepção prévia, infere-se das respostas obtidas dos questionários que os alunos consideram como
cuidados com animais domésticos: “Dar alimentação e água”, “Dar remédio”, “Dar banho”, “Dar carinho”, “Passear com
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ele”, “Levá-lo ao veterinário”, “Limpar o local onde ele fica”.
            De acordo com as respostas, é possível verificar que a maioria dos alunos, mais de 50%, acredita que para
cuidar de um animal é necessário dar água e comida, não levando em conta outros cuidados que também são
necessários. Cerca de 33,3% citam cuidados tais como consultas ao veterinário, dar carinho e atenção ao animal. É
necessário mudar a concepção de que os animais necessitam apenas de água e comida. O bem-estar animal é
influenciado por um conjunto de necessidades, não apenas nutricional, mas comportamental, sanitária, ambiental, etc.
        No questionário, foi perguntado aos alunos o que eles entendem por animais domésticos, as respostas dos alunos
foram divididas em duas categorias: a primeira considera-o como “animal adestrado”, esta classificação infere-se devido
a muitos animais serem ensinados e obedecerem a pedidos dos humanos, é importante ressaltar que não são todos os
animais domésticos que são adestrados. A segunda categoria criada para as respostas dos alunos conceitua animais
domésticos com mais afetividade e de acordo com atitudes dos animais, caracterizando-os como “Um amigo para as
pessoas“; “Ele nos dar carinho”; “Vive no quintal e dentro de casa”; “É um animal de estimação amigo e companheiro”;
“São carinhosos, têm rabo, pensam igual às pessoas, mas não falam”.
       Os alunos responderam que consideravam maus-tratos aos animais: “falta de cuidado (20%); agredir (26%); bater
(66%); gritar com ele (6%); deixá-lo com fome (23%); um absurdo (13%); chutá-lo (10%); deixá-los presos (3%); deixar
largado na rua (10%)”. Classifica-se a noção de maus-tratos dos alunos em três categorias:
maus-tratos como agressão física (bater, chutar, etc.); maus-tratos como agressão simbólica, abstendo o animal de algo
necessário (deixá-lo com fome, preso, etc.); a última categoria caracteriza-se por uma palavra que pode demonstrar
indignação (“um absurdo”). Para Pfuetzenreiter et al (2012), a abordagem de temas polêmicos como os maus tratos aos
animais abre a oportunidade para uma visão mais crítica, leva os debates para fora do espaço escolar, para o cotidiano
do aluno.
       Os desenhos pedidos para os alunos fazerem sobre o tema “Cuidado e proteção de animais domésticos”, mostram
representações de animais que estes consideram como domésticos, devido a serem criados por humanos, tais como
gatos, cachorros, papagaios, porcos, vacas. Alguns alunos desenharam ações com os animais, por exemplo, levando
ao pet shop, colocando comida para eles, dando carinho. Alguns desenhos também representaram animais sorrindo,
demonstrações de cuidados necessários e reprovação aos maus tratos.
          Apresentaram-se imagens para os alunos e pediu-se para estes expressarem o que sentiam ao vê-las, obteve-se
sensibilização dos alunos, demonstrada pelos comentários de pena, compaixão ao ver animais presos, doentes,
morando nas ruas. Como também os alunos viram cenas de tratamentos corretos aos animais e à medida que as
imagens iam passando eles explicaram por que eles acreditavam que aquela ação estava adequada.
 
A finalidade principal do processo de discussão em grupo é propiciar aos alunos condições de: a) adquirir a capacidade
necessária para lidar com os conhecimentos em evolução; b) desenvolver a sensibilidade para as questões e problemas
com que se defronta o homem; c) valorizar a necessidade de participar ativamente na melhoria da condição humana
(LEMBO, 1975, p. 85).
        Para Rosa et. al  (2006 p. 23), a humanização acontece a partir da educação, como um canal para a efetiva
integração do eu individual ao coletivo para alcançar suas especificidades: a intelectualidade, a afetividade e os hábitos,
conduzindo-o à realização do ideal. Durante a aula expositiva, os alunos se dispuseram a comentar sobre fatos do
cotidiano, contando histórias reais de maus-tratos e tirando dúvidas sobre vacinas necessárias, castração. Foi revelado
pelos alunos, que com frequência aparecem animais abandonados, como gatos e cachorros, na entrada da escola, e
que estes animais sofrem maus-tratos por alguns alunos na hora da saída.
        A última aula foi destinada a concretização da avaliação dos alunos. Durante toda a execução da sequência
didática, o aluno pôde ficar à vontade para expor seu ponto de vista, e, desta forma, foi examinado se a proposta da
sequência estava atingindo os objetivos propostos.
A avaliação, portanto, precisa ser abrangente, tomar o individuo como um todo. Seus critérios devem privilegiar não só a
habilidade de reter conhecimento, mas de processá-lo, construí-lo, utilizá-lo em situações reais de vida. Nesse sentido,
vem se destacando a avaliação com foco na capacidade do aluno de conviver, colaborar e de se posicionar diante de
ideias e situações (FARIAS et al. 2011 p. 127).
 
      Pretendeu-se confirmar se os alunos se sensibilizaram com a sequência didática, vale ressaltar que o processo
avaliativo é algo contínuo. Desta forma avaliou-se o aluno não apenas com a criação desta última atividade, mas sim
durante toda a sua participação na sequência didática.
A orientação construtivista preocupa-se com a aprendizagem dos alunos. Ela permite ao professor tratar de
situações-problema, trazendo o cotidiano ou a realidade vivida pela criança para a sala de aula. Ao mesmo tempo, o
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exercício do construtivismo facilita a troca entre os alunos e a formação de equipes cooperativas para intercâmbio no
tratamento das situações-problema. (ROSA; LAPORTA; GOUVEÂ, 2006, p.22).
 
        Os alunos receberam inícios de histórias que estes deveriam terminar, representando com fantoches de humanos
e animais. Os alunos demonstraram, nas situações, soluções para os casos, citando a importância de levar os animais
ao veterinário, doentes ou não; o bem que se faz ao encontrar um animal abandonado e adotá-lo; como cuidar de um
animal doméstico; a importância das vacinas e medicamentos; o que fariam para ajudar um animal que estivesse sendo
maltratado. Para exemplificar, segue-se uma das problemáticas com a respectiva história que os alunos elaboraram:
        - Problemática quatro: Jujuba é o gato de Alicia, de repente começa a aparecer manchas vermelhas e seu pelo
começa a cair... “Sua dona Alícia, muito assustada, levou Jujuba ao veterinário. Chegando lá o veterinário falou que
Jujuba estava com Sarna, mas, com um bom tratamento seus pelos começarão a crescer. Sua dona Alicia ficou muito
feliz porque Jujuba é muito importante para ela. No caminho para casa, ela achou um cachorro muito maltratado,
desnutrido, ela levou para sua casa para cuidar junto com Jujuba. Alicia seguiu a recomendação do veterinário,
começou a cuidar com uma boa alimentação, cuidados especiais e com a ajuda do amigo João, eles cuidaram dos
dois.”
          Através da análise desta história, criada pelos alunos, percebe-se que estes se sensibilizaram quanto à posse
responsável, pois demonstraram na história: iniciativa para levar o animal ao veterinário, o uso de remédios indicados
pelo veterinário e alimentação adequada para o animal doméstico, como também os alunos incluíram espontaneamente
a adoção de animais abandonados na história, satisfazendo os resultados esperados com a atividade do teatro.
Diante da triste realidade de abusos e maus tratos contra animais, a realização de uma ação voltado para a valorização
do respeito e da compaixão para com os animais, pessoas e meio ambiente, pode ser uma importante ferramenta.
Educadores devem estimular a curiosidade, a criatividade, o criticismo, a reverência, o respeito e a responsabilidade dos
alunos (WSPA apud Almeida et al., 2014 p. 3)
 
               Ao término da sequência didática, entende-se a importância deste trabalho na sala de aula. Os alunos
revelaram que gostaram das atividades propostas. O exercício do teatro, além de estimular a criatividade do aluno,
trabalhou também com seu senso crítico e capacidade de resolução de situações. O docente pode estimular atividades
que incentivem a prática do respeito, sensibilizar o aluno para temas que contribuam para uma sociedade mais ética.
 

1. Considerações Finais
 
       Diante dos resultados da pesquisa, conclui-se que a sequência didática, exposta na pesquisa, é eficiente na
sensibilização dos alunos. Esta eficiência foi comprovada através dos relatos dos alunos, durante a mesma, como
também pela criação do teatro de fantoches. A sequência aplicada atuou como agente estimulador, despertando o
interesse dos alunos para o cuidado e proteção de animais domésticos. Ao analisar os primeiros dados, obtém-se que
alguns alunos já tinham noções básicas a respeito dos cuidados necessários. Nestes alunos, a sequência didática atuou
como um reforço, mostrando que devem continuar utilizando e acreditando que estes cuidados são necessários.
         É importante ressaltar que apesar da maioria da turma não possuir animais domésticos, esta sequência didática é
importante, pois os mesmos podem ter contato com animais soltos nas ruas e nas casas de seus colegas e, como
cidadãos, devem saber manter um bom relacionamento com todos os seres que constituem o ambiente. Está sequência
didática é um trabalho contínuo, o docente deve utilizá-la e pode complementá-la com outras atividades didáticas que
contribuam para o enriquecimento do tema e melhor sensibilização dos alunos.
       É necessário diversificar e trazer para o ensino de Ciências, temas que contribuam para a formação ética do aluno,
incentivando sua visão crítica e reflexiva e preparando-o para atuar na sociedade. Entende-se que o ensino de Ciências
possui deficiências, mas que estas não podem ser usadas como motivos para o professor não preparar aulas
diversificadas com recursos pedagógicos e direcionadas para problemas sociais encontrados no cotidiano.
         Fornecer os cuidados necessários e respeitar os animais, além de ser ato de amor, nada mais é que um dever de
todos. Como cidadãos, devemos contribuir para o bem-estar de todos os seres que compõem o meio ambiente. Desde
criança, o aluno deve ter contato com a temática; boas práticas como esta, são fundamentais para seu
desenvolvimento. A escola tem o dever de trabalhar a formação ética, o respeito e solidariedade a todos, humanos e
não humanos. 
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