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RESUMO 

 

Não é raro observar situações evidentes de maus-tratos contra animais domésticos ou até mesmo animais 

em cativeiro. A conscientização e a educação continuada são a melhor maneira de combater os crimes 

contra os animais, mais que um ato de amor, é também um ato de cidadania. Diante da triste realidade de 

abusos e maus-tratos, buscou-se despertar o interesse do público adulto, conscientizando-o sobre os 

deveres: condições de criação adequadas às espécies, prevenção de abandono e maus tratos. As 

atividades do projeto foram desenvolvidas pelos acadêmicos para expor as maneiras adequadas de 

cuidados com os animais pela divulgação de mensagens antiviolência, com o uso de instrumentos didáticos 

autoexplicativos. O objetivo do projeto foi o de conscientizar a população sobre bem-estar animal, instruir 

sobre os principais órgãos para denúncia, e garantir a aprendizagem recíproca de discentes e sociedade, 

com a realização de ações sociais, políticas e profissionais.  
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente não são raras as cenas e situações evidentes de maus-tratos contra animais 

domésticos, de cativeiro ou de vida livre. Quanto mais incapacitados forem os animais de se defenderem, 

maior é o dever do ser humano em defendê-los, por isso, o cuidado com o bem estar é de suma importância 

na relação homem-animal. Os maus-tratos aos animais são práticas comuns e historicamente 

acompanham a evolução humana (BROOM et al., 2014). Pássaros em gaiolas sem espaço e higiene, cães 

acorrentados, proprietários que agridem covardemente seus pets e cavalos em visível estado de 

desnutrição e que são explorados no trabalho de tração. No que diz respeito aos cuidados com animais a 

sociedade deve ser responsável, mas é carente de informações corretas, o que resulta em abusos e 

abandono (ALMEIDA et al., 2013). 

Bem-estar animal deve relacionar-se com conceitos de necessidades, liberdades, felicidade, 

adaptação, controle, capacidade de previsão, sentimentos, sofrimento, dor, ansiedade, medo, tédio, 



estresse e saúde. A guarda de um animal implica em responsabilidades dos proprietários conforme os 

dispositivos legais vigentes, compromisso ético, promoção e preservação da saúde e do meio ambiente 

(ALMEIDA et al., 2014). 

Objetivou-se conscientizar a população sobre o bem-estar animal; instruir sobre os principais 

órgãos para denúncia e garantir a aprendizagem recíproca de discentes e da sociedade com a realização 

de ações sociais, políticas e profissionais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As atividades desenvolvidas pelo projeto foram realizadas nas cidades de Mineiros e Jataí, estado 

de Goiás, durante o período de agosto de 2014 a agosto de 2015. Para isso os alunos fizeram a divulgação 

do projeto em praças, shopping, escolas municipais e estaduais, semáforos, e no próprio Centro 

Universitário de Mineiros, tendo como público alvo, adultos e adolescentes. Os discentes desenvolveram 

uma logomarca e um mascote para o projeto, e utilizaram essas imagens na confecção de camisetas, o 

que facilitou e identificou os alunos envolvidos. Neste contexto, foi montada uma tenda na Praça Neco 

Português, localizada no Setor Nova República, em Mineiros, para exposição e realização das ações do 

projeto, que recebeu público de várias regiões da cidade. A ação foi desenvolvida conjuntamente com 

outras ações promovidas por cursos da universidade durante a IX semana acadêmica da UNIFIMES, no 

dia 10 de outubro de 2014. 

Durante a divulgação do projeto, além da apresentação oral, foram utilizados como recursos 

didáticos: 3.000 panfletos; 200 sacolinhas de lixo para carro; 13 camisetas com a logomarca do projeto; 

um álbum seriado com imagens de animais impressas em folha A3.  

Na aplicação do álbum seriado, os acadêmicos argumentaram e exibiram um conjunto de imagens 

e frases impactantes a respeito de maus tratos aos animais. Foram fornecidas informações e sugestões 

de mudanças nas atitudes das pessoas quanto ao bem estar animal, causando a reflexão sobre tudo que 

foi mostrado. Os ouvintes relatavam de maneira dialogada e discutida sua opinião sobre o mesmo, 

comentando sua experiência pessoal sobre o que foi exposto.  

Também foram entregues panfletos com mensagem antiviolência animal e sacolinhas de lixo para 

carros com mensagens educativas e logomarca do projeto. A panfletagem e entrega de sacolinhas 

retratavam as cinco liberdades dos animais: livres de fome e sede, livres de dor, livre de desconforto, livre 

de medo e stress, livres para expressar seu comportamento normal. Foram feitas explicações sobre formas 

corretas de como adquirir e cuidar de um pet, conceitos básicos de manejo e alimentação e o 

funcionamento do disk denúncia. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Os temas abordados de bem-estar animal e guarda responsável, foram assimilados com facilidade 

pela maioria das pessoas, conforme avaliado pelos acadêmicos. Apesar das dificuldades encontradas na 



hora da panfletagem nos semáforos, devido resistência de atenção das pessoas por desconhecimento do 

assunto relatado, foi obtido um resultado positivo. Já na entrega das sacolinhas e na apresentação do 

álbum seriado não foram encontradas dificuldades de receptividade pela maioria do público alvo. 

Almeida et al., 2013, detectaram deficiências no grau de informação de proprietários de cães e 

gatos em relação ao bem-estar e à guarda responsável. Como consequência, a negligência de muitos têm 

resultado em casos cada vez mais frequentes de maus tratos e abandono de animais de companhia. Esse 

fato pode ser minimizado pela realização de um trabalho de educação humanitária em comunidades e 

escolas, que valorize o respeito e a compaixão para com os animais, pessoas e meio ambiente. Foi notório 

que a participação da população é essencial, pois fizeram denúncias de maus tratos e sugeriram ideias, 

como abrigos para os animais abandonados. A adoção de animais com responsabilidade é uma das 

práticas que podem prevenir os maus tratos e ajudar a combater casos de violência. 

A extensão universitária assume na universidade atual a função de prática social, tendo como 

principal objetivo o ato educativo, aprimorando o ensino na formação de profissionais e os serviços 

prestados à comunidade (Almeida et al., 2014). 

 

CONCLUSÃO 

 

Ações que sensibilizem a população sobre seus direitos e deveres para com os animais e com o 

meio ambiente podem ser realizadas como forma de promover a saúde coletiva. Para minimizar os casos 

de abandono, a melhor ferramenta é a conscientização. Espera-se despertar no público adulto a 

preocupação com os animais, buscando despertar o respeito e a admiração por esses seres vivos. 
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