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RESUMO: Formar uma consciência crítica e individual se faz necessário desde as primeiras etapas 

de vida do ser humano, portanto deve-se reconhecer e assumir que a criança é um ser social que constrói 

e cria cultura. Objetivou-se através da ludicidade que o público infantil aprendesse e transmitisse de forma 

adequada e segura que os animais têm sentimentos, dores, alegrias, deveres e direitos. As atividades 

desenvolvidas pelo Projeto de Extensão “Não Atire o Pau no Gato” foram realizadas nas cidades de 

Mineiros e Jataí, Goiás, durante o período de agosto de 2014 a agosto de 2015. Foi realizado um estudo 

descritivo, do tipo relato de experiência, de ações pedagógicas aplicadas aos alunos dos anos iniciais do 

ensino fundamental. Tais ações incluíram atividades como teatro, cantiga, cartilha educativa, brincadeiras 

interativas com massa de modelar e quebra-cabeça. Com a realização deste projeto, observou-se o 

interesse das crianças em aprender, transmitir a mensagem a seus familiares e, principalmente colocar em 

prática todo o conhecimento adquirido por meio da dinâmica do projeto “Não atire o pau no gato”. A maneira 

lúdica e educativa foi eficiente em despertar o interesse das crianças. 
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INTRODUÇÃO 

 

Recentemente a nova legislação federal nº 9605, de 16/02 de 1998, que versa sobre crimes 

ambientais reformulou o antigo decreto n° 24.645 de 1934. Nesta lei foram especificadas as violações e as 

penalidades para aqueles que praticam crimes contra animais (BRASIL, 1998). Pessoas que abandonam 

animais recém-nascidos ou mesmo cães idosos ou doentes estão ferindo a lei. Por isso a conscientização 

contra o abuso e abandono de animais é de suma importância quanto ao bem estar animal.  

Formar consciência crítica e individual se faz necessário desde as primeiras etapas de vida do ser 

humano, deve-se reconhecer e assumir que a criança é um ser social que constrói e cria cultura. A 

construção do conhecimento refere-se a movimento ambíguo de transformação, quando adultos e crianças, 

constituindo elementos contrários e complementares, reapropriam-se da atividade lúdica, criando e 



produzindo novos conhecimentos através de brincadeiras (PRADO, 1999). As brincadeiras pressupõem 

uma aprendizagem sócio-cultural, pois além de construir e reconstruir conhecimentos, as atividades lúdicas 

e artísticas tornam os encontros mais interessantes, dinâmicos e criativos (BEHLING; ISLAS, 2014). Nesta 

fase, já pode ser formado um conceito de vida, facilitando e transmitindo a aprendizagem para a família, 

amigos e vizinhos. 

Objetivou-se através da ludicidade que o público infantil aprendesse e transmitisse de forma 

adequada e segura que os animais têm sentimentos, dores, alegrias, deveres e direitos.  

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As atividades desenvolvidas pelo Projeto de Extensão “Não Atire o Pau no Gato” foram realizadas 

nas cidades de Mineiros e Jataí, Goiás, durante o período de agosto de 2014 a agosto de 2015. O projeto 

começou pela iniciativa dos acadêmicos da Segunda Turma de Medicina Veterinária juntamente com o 

Orientador Professor Doutor Daniel Cortes Beretta.  

Foi realizado um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, de ações pedagógicas. Tais ações 

incluíram atividades como teatro, cantiga, cartilha educativa, brincadeiras interativas com massa de 

modelar e quebra-cabeça. Para as atividades descritas foi realizado um contato preliminar com as escolas 

para verificar interesse de participação no projeto. A partir daí foram mapeadas as turmas que se 

enquadravam na faixa etária pretendida e as atividades foram realizadas em consonância com as 

respectivas idades. Buscando atender às faixas etárias mais baixas do público-alvo, de 3-7 anos composta 

principalmente por alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. 

No teatro, as fantasias foram criadas pela equipe do projeto de forma artesanal, com material de 

tecido não tecido (TNT), folhas de Espuma Vinílica Acetinada EVA colorido e maquiagem. O teatro 

educativo foi narrado por dois palhaços que interagiam com as crianças, estimulando as respostas 

participativas das mesmas. A estória relatou a vida de um cão que é maltratado pelo seu dono, e que 

depois de abandonado é cuidado por um proprietário mais consciente. Em certo momento, os dois 

proprietários se encontram e após o cão ser agredido pelo antigo dono um xerife é chamado para orientar 

as ações erradas do mesmo, ensinando que “aquilo não pode fazer”. Dentro do contexto foram abordadas 

as cinco liberdades dos animais, sendo: “Ser livres de medo e estresse”, “Ser livres de fome e sede”, “Ser 

livres de desconforto”, “Ser livres de dor e doenças” e “Ter liberdade para expressar seu comportamento 

ambiental” (FAWC,1992). Como complemento ao teatro houve a cantiga: “Não atire o pau no gato (to-to), 

porque isso (sso-sso), não se faz (faz-faz), ô gatinho (nho-nho), é nosso amigo (go-go), não devemos 

maltratar os animais, jamais!”. Toda a apresentação teve duração de aproximadamente 20 minutos.  

A cartilha foi desenvolvida pelos participantes do projeto, é de colorir e retrata situações de bem-

estar e maus tratos, com o intuito de ensinar às crianças a forma correta de como os animais devem ser 

tratados. Os discentes envolvidos no projeto também desenvolveram a figura de um mascote, que ilustra 

as cartilhas e ajuda as crianças a humanizarem as situações. Durante a pintura da cartilha os monitores 

acompanharam as crianças, ensinando e reforçando o que foi aprendido no teatro. 



Posteriormente, foram realizadas brincadeiras interativas com massa de modelar, em que as 

crianças representam os animais de estimação. Montagem de quebra-cabeça, com figuras de animais de 

espécies variadas, sendo domésticos ou selvagens. E por fim, todas as crianças ganhavam uma insígnia 

de xerife protetor dos animais. Todos os materiais utilizados para a realização deste projeto são 

pedagógicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O teatro foi apresentado para aproximadamente 200 alunos. O personagem “animal” foi 

caracterizado como o cachorro. Optou-se por esse animal para expor a realidade vivenciada pelos alunos. 

Além do cão como personagem, havia dois palhaços, o Tico e o Teco; o dono do cachorro, que o 

maltratava; a protetora dos animais e o xerife, que tem o papel de educador, ensinando a forma correta de 

tratar os animais. De maneira recorrente e incisiva, todas as crianças recriminaram a atitude negativa do 

dono e defenderam o cachorro. Com o desenrolar da estória o dono foi repreendido pelo xerife e a protetora 

dos animais adotou o cão maltratado. Assim, as crianças puderam interagir e compartilhar as opiniões 

durante o teatro. 

Segundo Vigotski (1991), quando uma criança age em conjunto a um momento de ação imaginária, 

o seu comportamento é dirigido além da percepção ou da situação imediata, e ela consegue também agir 

pelo significado de toda a situação. O teatro, embora colocasse as crianças no mundo imaginário, tratava 

da questão preocupante e real. Assim, prestando atenção na estória, os alunos foram levados à 

sensibilização frente a um problema muito sério, sendo convidados a colaborar como agentes 

multiplicadores da mensagem (BEHLING; ISLAS, 2014).  

Em relação à cartilha, pôde-se observar a falta de informação dos alunos, tendo em vista que 

muitas escolheram a situação de maus tratos acreditando que se tratava do jeito correto de cuidar de seus 

animais. Possivelmente, essas crianças estavam apenas recriando o que haviam absorvido de informação 

vivenciada por elas. Segundo Nolte e Harris (2011), as crianças aprendem o tempo todo com os pais, talvez 

não o que dizem, mas sim os que vêem fazendo. São os primeiros e mais importantes exemplos a seguir. 

Os pais podem ensinar certos valores, mas elas absorverão aquilo que é transmitido pelo comportamento, 

sentimentos e atitudes na vida diária, sendo esse modelo lembrado por toda a vida.  

Pelo quebra-cabeça, as crianças conheceram espécies variadas de animais, sendo domésticos ou 

selvagens. Para o processo educativo, é de fundamental importância que os indivíduos se identifiquem 

como parte do meio ambiente, estando concentrados nas situações ambientais do seu entorno local, dentro 

da perspectiva histórica, percebendo as causas reais dos problemas e, assim, agindo efetivamente para 

sua transformação (BEHLING; ISLAS, 2014). 

 

 

CONCLUSÃO 

 



Com a realização deste projeto, observou-se o interesse das crianças em aprender, transmitir a 

mensagem a seus familiares e, principalmente colocar em prática todo o conhecimento adquirido por meio 

da dinâmica do projeto “Não atire o pau no gato”. A maneira lúdica e educativa foi eficiente em despertar o 

interesse das crianças. 
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