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A INEFICÁCIA DA LEI NOS CRIMES CONTRA  

OS ANIMAIS DOMÉSTICOS E DE ESTIMAÇÃO 

 

Cézar Henrique Araújo Moura1 

Cyntia Costa de Lima2 

RESUMO 
 
O objetivo geral desse trabalho foi analisar de que forma a Constituição Federal e a 
Lei Nº 9.605/1998, se posicionam frente à violência aos animais. Quanto à 
metodologia, trata-se de um artigo de revisão, baseado em pesquisa bibliográfica 
qualitativa e exploratória. Quanto aos resultados verificou-se que, em seu artigo 225, 
§ 1º, VII, a Carta Magna veda a crueldade aos animais, devendo os mesmos serem 
inseridos na esfera das preocupações morais humanas. Aliado a isso, em seu art. 
32, a Lei Nº 9605/1998, regula os crimes contra os animais, quando impõe ao poder 
público e à coletividade, o dever de defender e preservar os bens ambientais, 
proibindo atos que submetam animais à violência e ao sofrimento. No entanto, a 
legislação atual não é satisfatória na proteção ao animal e há necessidade de uma 
tipificação mais severa àqueles que maltratam animais no Brasil. Aliado a isso, a 
educação ambiental humanitária se apresenta como uma ferramenta para se educar 
a sociedade, em suas diversas formas, seja em âmbito escolar, ou na comunidade, 
caracterizando-se como um espaço promissor, para se repensar as práticas 
socioeducativas, para se exercer a cidadania na esfera ambiental, e para a posse 
responsável de animais domésticos e de estimação. 
 
Palavras Chave: Animais domésticos; Ineficácia; Legislação; Maus-tratos; Violência. 
 
ABSTRACT 
 
The general objective of this study was to analyze how the Federal Constitution and 
Law Nº 9.605/1998, stand in the face of violence against animals. About the 
methodology, it is a review article, based on qualitative and exploratory 
bibliographical research. As to the results, it was verified that, in article 225, § 1, VII, 
the Magnum Letter forbids cruelty to animals, and they must be inserted in the 
sphere of human moral concerns. Allied to this, in his art. 32, Law Nº 9605/1998, 
regulates crimes against animals, when it imposes on the public power and the 
community the duty to defend and preserve environmental assets, prohibiting acts 
that subject animals to violence and suffering. However, current legislation is not 
satisfactory in animal protection and there is a need for a more severe typification of 
those who mistreat animals in Brazil. Allied to this, humanitarian environmental 
education presents itself as a tool to educate society, in its various forms, be it at 
school or in the community, characterizing itself as a promising space, to rethink 
socio-educational practices, in order to exercise citizenship in the environmental 
sphere, and for the responsible possession of domestic animals and pets. 
 
Keywords: Domestic animals; Ineffectiveness; Legislation; Mistreatment; Violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

A violência aos animais constitui-se no objeto de estudo desse artigo, cuja 

delimitação contempla uma abordagem da ineficácia da lei nos crimes contra os 

animais domésticos e de estimação.  

Como situação problemática que motivou a pesquisa, destaca-se a observação 

de que, no Brasil, existem algumas questões culturais e religiosas que fazem com 

que parte dos indivíduos veja os animais como objetos. Por exemplo, há religiosos 

que defendem a ideia do homem ser superior aos animais, pois acreditam que Deus 

os criou à sua imagem e semelhança, e porque, quando Deus criou o mundo, deu 

ao homem domínio sobre todos os seres vivos.  

No que se refere a certos valores ditos culturais, vê-se acontecer no Brasil 

celebrações onde animais são submetidos à violência, a exemplo do que ocorre nas  

brigas de galo, conhecidas popularmente como “rinhas3”, as festas de rodeio4 e a 

farra do boi5. Na era da globalização e da massificação da informação, via internet e 

redes sociais, muito se vê sobre casos de violência aos animais domésticos 

praticados por seus donos.  

Dentre as várias ocasiões, tem-se a de uma mulher que amarrou sua cadela 

pequena à sua moto e saiu dirigindo pelas ruas de Belém no Estado do Pará. O fato 

foi filmado e a mulher denunciada na Delegacia Especializada do Meio Ambiente. 

Entretanto, esta responderá em liberdade pelo crime de maus tratos, tipificado no 

artigo 32 da Lei Federal Nº 9.605 de 1998, conhecida popularmente como Lei de 

Crimes Ambientais, e, caso seja condenada, ficará no máximo um ano na prisão. É 

importante ainda ressaltar que, abandonar um animal também é considerado maus 

tratos.  

Nesse contexto, o problema que deu origem ao trabalho está delimitado ao 

seguinte questionamento: De que forma a Constituição Federal e a Lei Nº 

                                                      
3 É a briga de galos, passarinhos, cachorros que são levados a um confronto, deixando-os feridos ou 
cegos, podendo até matá-los (DINIZ, 2018). 
4 Uma manifestação cultural nacional,considerada como patrimônio cultural imaterial (Lei n. 
13.361/2016) e é disciplinado pela Lei n. 10.519/2002, cujo art. 1º o considera como uma atividade de 
montaria ou de cronometragem e as provas de laço, nas quais são avaliadas a habilidade do atleta 
em dominar o animal com perícia e o desempenho do próprio animal. Tais atividades são nocivas aos 
animais, podem provocar lesões no crânio, na coluna cervical e rompimento de órgãos (DINIZ, 2018). 
5 Prática brasileira, português e espanhola, que consiste em submeter o animal á fobia pública, 
soltando-o no meio de uma multidão, que o persegue e o machuca, durante o trajeto, para depois ser 
sacrificado (DINIZ, 2018). 
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9.605/1998, se posicionam frente à violência aos animais? A hipótese que norteia a 

pesquisa parte da premissa apresentada por Diniz (2018), de que, em seu artigo 

225, § 1º, VII, a Constituição Federal de 1988 veda a crueldade aos animais, 

devendo os mesmos serem inseridos na esfera das preocupações morais humanas, 

devendo figurar não apenas como bens patrimoniais, ecológicos ou objetos 

materiais de crime, mas também como vítimas da crueldade. 

A Lei Nº 9605/1998, em seu art. 32, por sua vez regula os crimes contra 

animais, quando impõe ao poder público e à coletividade, o dever de defender e 

preservar os bens ambientais, para as presentes e futuras gerações, baseada no 

paradigma do desenvolvimento sustentável, proibindo atos que submetam animais à 

violência e ao sofrimento, por serem vulneráveis, buscando protegê-los por terem 

capacidade de sentir (DINIZ, 2018).  

A violência aos animais vem acarretando inúmeros questionamentos. E a partir 

destas observações preliminares, justifica-se a discussão do tema em meios 

acadêmicos, sociais e doutrinários, afinal, trata-se também de um tema polêmico no 

contexto do direito ambiental, o que pode contribuir para colocar os operadores do 

Direito, na busca da adequação da lei diante das demandas modernas de proteção 

aos animais.  

O tema assume grande relevância nos dias de hoje, haja vista que, grande 

parte da sociedade possui animais de estimação e na maioria dos municípios há 

animais nas ruas sofrendo maus tratos. Tudo o que tem vida, tem valor como ser 

vivo. O animal é próximo dos seres humanos, então deve ter direitos, sendo estes 

garantidos por lei. Além disso, os atos de violência têm reflexos não somente no 

âmbito físico como alimentação e moradia, tanto quanto na esfera sentimental, pois 

os animais também são seres dotados de alegria, dor, carinho, tristeza. Os animais 

domésticos vêem as pessoas como família deles.  

O objetivo geral desse trabalho foi analisar de que forma a Constituição Federal 

e a Lei Nº 9.605/1998, se posicionam frente à violência aos animais, evidenciando o 

fato da legislação atual não ser satisfatória na proteção ao animal e necessidade de 

uma tipificação mais severa àqueles que maltratam animais no Brasil. Para isso 

traçaram-se os seguintes objetivos específicos: abordar a violência aos animais em 

seus aspectos históricos, conceituais e legais, discorrendo sobre os dispositivos 

legais que buscam garantir o direito dos animais domésticos e de estimação a uma 

convivência harmônica com seus donos no Brasil; verificar os tipos mais comuns de 
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violência, analisando a relação e convívio entre dono e animal; e apresentar à 

sociedade formas e meios para se educar, e assim se evitar a violência e os maus- 

tratos aos animais domésticos e de estimação.  

No que se refere à metodologia, este trabalho caracteriza-se como um artigo 

de revisão, baseado em pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, realizada em 

bases de dados na internet, em livros, artigos de revista e trabalhos de conclusão de 

curso, com informações sobre o tema, levando-se em consideração que, a temática 

é recente, e ainda há pouca produção doutrinária e legal sobre a mesma. A pesquisa 

tem ainda características exploratórias, com a finalidade de se encontrar conteúdo 

bibliográfico e procedimental. 

E para atender aos objetivos propostos, foi necessário dividir o 

desenvolvimento do artigo, em quatro seções. Na primeira apresentam-se os direitos 

dos animais e os institutos jurídicos de proteção. Em seguida, na segunda seção, 

revelam-se os números da violência aos animais domésticos na cidade de Manaus. 

Na terceira aborda-se a ineficácia da lei nos crimes contra os animais domésticos e 

de estimação. E para finalizar na quarta seção, evidencia-se a educação ambiental 

humanitária, como forma de combate à violência contra os animais.  

 

1. DIREITO DOS ANIMAIS E OS INSTITUTOS JURÍDICOS DE PROTEÇÃO 

 
Historicamente, segundo a Agência de Notícias de Direitos Animais (ANDA), 

que combate a violência social e a destruição do meio ambiente a partir da defesa 

dos direitos dos animais, foi com a sigla CED (Captura, Esterilização e Devolução) 

que teve origem a luta da defesa animal, na década de 50, na Inglaterra (EM 

TEMPO, 2018).  

Com as informações de Diniz (2018, p.97), complementa-se essa referência 

histórica, quando se esclarece que, os atos de crueldade e maus-tratos contra 

animais constituem preocupação mundial, desde o dia 27/01/1978, quando a 

Declaração da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) de proteção aos animais, foi proclamada, subscrita dentre outros 

países, pelo Brasil.  

Daí se pode inferir que “as várias formas de crueldade contra animais são 

condenáveis ética e juridicamente, diante do sofrimento que causam aos animais”. 

No Brasil, signatário dessa Declaração, “também há forte tendência de coibir a 
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crueldade e maus tratos contra animais, surgindo lampejos normativos que 

constituem imperativos éticos” (DINIZ, 2018, p.99).    

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 225, §1º, VII, 

prescreve que: “incumbe ao Poder Público “proteger a fauna e a flora, vedadas, na 

forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 

extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade” (BRASIL, 1988).  

Na visão de Diniz (2018, p.97), a Carta Magna “não se restringiu apenas ao 

aspecto biocêntrico ou ecocêntrico da fauna, mas também, tratou dos animais sob 

uma perspectiva moral”. Erigiu o dever jurídico de proteção aos animais à categoria 

de imperativo ético, “permitindo uma nova interpretação acerca dos animais 

submetidos a crueldade ou maus tratos”. Esse dispositivo constitucional reconheceu 

ainda, mesmo que, de forma implícita e nos termos da concepção antropocêntrica, 

“que os animais devem ser inseridos na esfera das preocupações morais humanas, 

figurando não apenas como bens patrimoniais, ecológicos ou objetos materiais de 

crime, mas também como vítimas da crueldade”. 

Em seu art. 32, a Lei Nº 9605/1998 regula crimes contra os animais, proibindo 

atos que submetam animais à violência e ao sofrimento, como por exemplo, “maus 

tratos, pesquisas experimentais, procedimentos cirúrgicos, abandono, falta de 

acesso ao alimentos ou à água, sacrifício em rituais, exploração do trabalho animal”, 

dentre outros (BRASIL, 1998), e por apresentarem vulnerabilidades, buscando ainda 

protegê-los na capacidade de sentir (DINIZ, 2018). 

O art. 32 da Lei Nº 9605/98 abrange quatro tipos de crime intencional contra 

animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos:  

 

1) ato de abuso (p. ex. submeter animal a trabalho excessivo, como puxar 
carroça com peso acima de suas forças); 2) de maus-tratos (p. ex. causar 
sofrimento a animal lesando a sua integridade física); 3) ferir (p. ex. 
machucar); e 4) mutilar (amputar partes de seu corpo). O ato de matar o 
animal está inserido nesse artigo, pois o agente antes de causar sua morte 
irá feri-lo, ou maltratá-lo (DINIZ, 2018, p.100).  

 

Em parecer datado de 07/02/1997, que foi elaborado para subsidiar a redação 

do novo Código Penal brasileiro, Helita Barreira Custódio, apresenta as seguintes  

ponderações:  

[...] crueldade contra animais é toda ação ou omissão, dolosa ou culposa 
(ato ilícito), em locais públicos ou privados, mediante matança cruel pela 
caça abusiva, por desmatamentos ou incêndios criminosos, por poluição 
ambiental, mediante dolorosas experiências diversas (didáticas, científicas, 



 6 

laboratoriais, genéticas, mecânicas, tecnológicas, dentre outras), 
amargurantes práticas diversas (econômicas, sociais, populares, esportivas 
como tiro ao vôo, tiro ao alvo, de trabalhos excessivos ou forçados além dos 
limites normais, de prisões, cativeiros ou transportes em condições 
desumanas, de abandono em condições enfermas, mutiladas, sedentas, 
famintas, cegas ou extenuantes, de espetáculos violentos como lutas entre 
animais até a exaustão ou morte, touradas, farra de boi, ou similares), 
abates atrozes, castigos violentos e tiranos, adestramentos por meios e 
instrumentos torturantes para fins domésticos, agrícolas ou para 
exposições, ou quaisquer outras condutas impiedosas resultantes em maus 
tratos contra animais vivos, submetidos a injustificáveis e inadmissíveis 
angústias, dores, torturas, dentre outros atrozes sofrimentos causadores de 
danosas lesões corporais, de invalidez, de excessiva fadiga ou de exaustão 
até a morte desumana da indefesa vítima animal (CUSTÓDIO, 1997, apud 
DINIZ, 2018, p.101-102).  

 

Os estudos de Tapia (1971), realizado com 18 crianças que foram 

encaminhadas para tratamento por causa de sua crueldade com animais, revelaram 

que, eram crianças normalmente inteligentes, com idade média de 9,6 anos, e que 

tinham sintomas agressivos como: destrutividade, intimidação, luta, roubo e causar 

incêndio. Dentre os fatores etiológicos variaram entre os estritamente biológicos e 

ambientais ou a uma combinação de fatores psicobiossociais. O lar caótico com 

modelos parentais agressivos foi o determinante mais comum.  

Na concepção de Tapia (1971), a crueldade com os animais seria uma red flag 

(bandeira vermelha), em relação àqueles que cometem os crimes de maus-tratos 

aos animais ainda na infância, ou seja, uma alerta para a família e para as 

autoridades de que, intervenções são necessárias, haja vista que, a não intervenção 

pode permitir que essa criança se torne, no futuro, uma pessoa ainda mais violenta 

contra os animais, e contra as pessoas também. 

Ascione (1998), em suas pesquisas relatou atos de crueldade contra animais 

de estimação em famílias onde o espancamento de parceiros são comuns. 

Determinar as formas e prevalência de tal crueldade é importante, pois o abuso de 

animais de estimação pode ser um método que os agressores usam para controlar 

seus parceiros, pode estar relacionado à letalidade dos agressores, resultando ainda 

em crianças expostas a múltiplas formas de violência e riscos significativos para 

problemas de saúde mental.  

O estudo de Ascione (1998) foi realizado com trinta e oito (38) mulheres que 

buscavam casas de abrigo para se proteger de seus parceiros, e que também 

praticavam violência contra os seus animais de estimação. Setenta e um por cento 

(71%) dessas mulheres relataram que, seus parceiros haviam ameaçado e/ou de 
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fato ferido ou matado um ou mais de seus animais de estimação. Cinquenta e oito 

por cento (58%) dessas mulheres tinham filhos, sendo que 32% dessas mulheres 

relataram que um ou mais de seus filhos haviam matado animais de estimação. A 

alta taxa de prevalência de agressão ou dano real aos animais relatada para as 

crianças nesta pesquisa, é relevante para estudos futuros e análises de políticas. 

 
Os maus-tratos é um comportamento social inaceitável que 
intencionalmente causa dor, sofrimento, estresse ou a morte do animal. 
Atos de crueldade e maus-tratos contra animais pelo sofrimento que 
causam, pela violência e pela afronta à dignidade animal geram o dever de 
proteção jurídica e a necessidade de conscientizar as autoridades e a 
população de que é preciso respeitar a integridade físico-psíquica dos 
animais (ASCIONE, 1998, apud DINIZ, 2018, p.102).  

 

E no contexto da violência aos animais, é importante fazer referência ao 

conceito de senciência, que conforme Singer (2002, p.54), “é a capacidade que um 

ser tem de sentir conscientemente algo, ou seja, de ter percepção (sensações e 

sentimentos) sobre o que acontece e rodeia”.  

Como bem se posiciona Diniz (2018, p.103), os animais “têm sensibilidade ao 

instinto de sobrevivência, à dor, à angústia, ao medo, à fome, à sede, à saudade e à 

memória”, portanto, “é preciso ter uma consciência ética sobre a forma como os 

tratamos, para que haja seu bem-estar, que se relaciona com conforto, 

contentamento e redução de estados de sofrimento”. 

E visando atender ao conceito de senciência, no Brasil já existe uma Projeto de 

Lei (PL) no Senado Nº 351/2015, “que propõe acréscimo do parágrafo único, ao 

artigo 82, e inciso IV, do 83, do Código Civil, determinando que os animais não 

sejam considerados coisas” (DINIZ, 2018, p.103).  

Ante essa capacidade de sentir, na ciência do bem-estar animal cinco serão as 

liberdades que deverão ser respeitadas:  

 
1) a nutricional (livre de sede, fome e má-nutrição);  
2) a sanitária (livre de dor, ferimentos e doenças);  
3) a ambiental (livre de desconforto);  
4) a comportamental (livre para expressar seu comportamento, mediante 
fornecimento de espaço adequado e de companhia de animais da mesma 
espécie); e  
5) psicológica (livre de estresse e de medo) (DINIZ, 2018, p.103).  

 

De acordo com Diniz (2018, p.105), a crueldade (ação ou omissão) contra 

animal é crime ambiental e consiste em “fazer experiências científicas dolorosas em 

animal vivo, infligir-lhe maus-tratos, mantê-lo em local antihigiênico, submetê-lo a 
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trabalho excessivo ou superior às suas forças, feri-lo ou mutilá-lo ou matá-lo”. O ato 

de crueldade contra o animal, caracteriza-se como o “uso de meios excessivos ou 

desnecessários à atividade econômica que lhe causem sofrimento físico ou 

psíquico”. No entanto, é preciso destacar a existência de exceções à proibição da 

crueldade contra animais, a saber: “ato de matar fauna sinantrópica (como rato, 

barata, mosquito por fazer mal à saúde); sacrifício de animais para atender à 

alimentação do ser humano, desde que não provoquem dor”.  

Face ao exposto até o momento, pode-se destacar que, em relação aos 

animais, deve haver uma preocupação ético-jurídica por serem sencientes, e 

suscetíveis à dor. 

 

2. NÚMEROS DA VIOLÊNCIA AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS NA CIDADE DE 

MANAUS 

 

Com base na estimativa da Sociedade Mundial de Proteção Animal (WSPA), 

em números, cerca de 30 milhões de animais domésticos são abandonados no 

Brasil. Aproximadamente 300 mil é o número estimado de animais abandonados no 

Estado do Amazonas (EM TEMPO, 2018).  

Traçando um quadro histórico da evolução da violência aos animais na cidade 

de Manaus, segundo dados da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio 

Ambiente e Urbanismo (DEMA), nos anos de 2013 a 2014, a Polícia Civil teve o 

registro de 251 casos. No ano de 2015 foram 27 crimes de maus-tratos. Já no ano 

de 2016, foram registradas 48 ocorrências de violência aos animais em Manaus. 

Nos dois primeiros meses de 2017, haviam sido re3gistrados 16 crimes 

(MONTEIRO, 2017).  

No dia 19/01/2018, durante uma operação da DEMA, em parceria com o 

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em Manaus, foram identificadas, sete 

situações de maus-tratos a animais domésticos, incluindo quadros de desnutrição e 

infecção por parasitas. Essa ação faz parte da décima fase da operação 

“Beethoven” e contou ainda com atuação da Organização Não Governamental 

(ONG) de Proteção, Adoção e Tratamento Animal (PATA) (G1 AMAZONAS, 2018).   

Segundo o titular da DEMA, Bruno Hitotuzi, a ação, teve por objetivo combater 

maus-tratos a animais domésticos. A equipe da especializada recebeu 13 

denúncias, feitas pelo número (92) 99962-2340, o disque-denúncia da DEMA, 
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relatando negligências por parte dos donos dos bichos. Durante a operação se 

visitaram todos os locais denunciados e identificam-se irregularidades em sete 

deles. Na Zona Norte, encontraram cincos cachorros, em quatro imóveis distintos, 

que apresentavam quadro de desnutrição e infecção parasitária. Além disso, 

estavam presos à coleiras e alojados em ambiente insalubre (G1 AMAZONAS, 

2018). As denúncias dos casos de agressão a animais podem ser feitas na sede da 

DEMA, situada na Rua Mozart Guarnieri, bairro Parque Dez de Novembro, ou 

através de ligações para os números (92) 3239-3870 e (92) 99962-2340.   

Quanto aos casos identificados na operação realizada, foram destacados os 

ocorridos nos seguintes bairros: no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona 

Centro-Sul da capital, as equipes encontraram um cachorro com características de 

abandono, sendo mantido sob fezes e urina; Nos bairros Japiim e Presidente 

Vargas, situados na Zona Sul, a equipe encontrou cachorros em condições anti-

higiênicas. Os animais resgatados no bairro Presidente Vargas apresentavam 

elevado estado de debilidade física e infestação parasitária. Um dos cães, 

infelizmente, teve que ser sacrificado, devido ao estado crítico em que foi 

encontrado (G1 AMAZONAS, 2018).  

Ainda durante a operação, a equipe da DEMA/CCZ, identificou no bairro Novo 

Aleixo, zona norte, um canil clandestino funcionando em desacordo com as normas 

estabelecidas pela legislação municipal vigente. O proprietário do local foi autuado e 

os animais encontrados no lugar recolhidos pelo órgão integrante da Secretaria 

Municipal de Saúde (SEMSA) (G1 AMAZONAS, 2018).  

Como se trata de crime ambiental, os responsáveis pelos animais assinaram 

Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs) pelo crime, previsto no Artigo 32 

da Lei nº 9605/98 e foram liberados após os procedimentos cabíveis. Os processos 

foram remetidos à Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões Agrárias 

(VEMAQA) (G1 AMAZONAS, 2018). 

Mesmo sendo as denúncias um número pequeno para o tamanho da cidade de 

Manaus, sabe-se que a maioria dos casos de violência não passam pelas vistas das 

autoridades. Basta se verificar nas redes sociais a quantidade de matérias e vídeos 

mostrando o quanto esses seres vivos sencientes passam por abusos de ordem 

física e psicológica. Vêem-se situações com variados tipos de violência, como 

abandono, falta de alimentação, encarceramento em condições precárias e maus 

tratos físicos, como o seguinte ocorrido no ano de 2016. 
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No dia 2 de janeiro de 2016, a representante da ONG PATA, Joana D’Arc6, 

resgatou dois animais, após receber denúncias por meio das redes sociais, em uma 

residência de luxo no bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus. Na clínica 

veterinária foi constatado que o macho de 15 anos, de nome “Lobo Guará”, estava 

com a doença do carrapato (erliquiose) em estado avançado, anemia, glicose baixa 

e bastante debilitado. Os tratamentos na clínica continuaram, mas o “Logo Guará” 

não resistiu e morreu cinco dias depois. Já Maria foi castrada, vacinada, 

vermifugada e adotada depois de algumas semanas (EM TEMPO, 2018). 

Depois de dois anos, no dia 21/05/2018, saiu o resultado do julgamento do 

homem que deixou esses dois cachorros agonizando sob sol e chuva, sem comida e 

água. O dono dos animais foi condenado pela Vara Especializada em Meio 

Ambiente e Questões Agrárias (VEMAQA), situada no Fórum Henoc Reis, a prestar 

10 meses de serviços comunitários e curso de reciclagem ambiental (EM TEMPO, 

2018, p.1). 

A atual vereadora Joana D’Arc, que na época em 2016, era representante da 

ONG PATA e fez o resgate do animal, antes de exercer o cargo político, 

acompanhou o caso na Justiça. Ela aponta que a sentença é um “ponta pé inicial da 

justiça” nesses casos de maus-tratos a animais na cidade de Manaus. Infelizmente, 

“as leis são leves, mas já é um progresso”, disse a vereadora (EM TEMPO, 2018, 

p.1). Tem-se conhecimento que boa parte da população não aceita as práticas de 

violência aos animais, manifestando toda sua indignação nas redes sociais. No 

entanto, são poucas as pessoas que levam denúncia às autoridades. Isso acontece 

justamente pelo fato da legislação ser muito branda aos que cometem a violência, 

dando a impressão de que nada adianta denunciar. 

Entretanto, a tesoureira da ONG PATA, Vanessa Menezes, que também 

participou do resgate dos dois cachorros, juntamente com Joana D’Arc no ano de 

2016, acompanhando também o tratamento dos dois animais, ressalta que ainda 

que, “tenhamos um resultado tardio, isso simboliza que situações de maus-tratos 

como esta não se repitam. Isso demonstra que denúncias devem ser feitas e 

acompanhadas” (EM TEMPO, 2018, p.1). 

Aliado à violência aos animais domésticos, diariamente, vê um grande número 

de animais abandonados que vagam pelas ruas de Manaus, gerando, além da 

                                                      
6 Atual vereadora conhecida como “Protetora dos Animais”, pertencente ao Partido da República 
(PR), e que se elegeu como deputada estadual nas eleições de 2018.  
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tristeza do abandono em si, um problema de saúde pública em toda a população. E 

visando proteger esses animais e minimizar o problema, a Câmara Municipal de 

Manaus (CMM) aprovou em julho de 2018, o Projeto de Lei (PL) Nº 231/20177 da 

vereadora Joana D’Arc, intitulado “Cão Comunitário” que visa à proteção e 

acompanhamento de cães e gatos abandonados na cidade. 

O projeto irá registrar o animal (canino ou felino) que vive em uma comunidade, 

onde a população e o animal estabeleceram vínculos, ainda que este não tenha um 

único criador definido. O PL 231/2017 prevê, sobretudo o bem-estar do animal e a 

inclusão nos programas públicos. O animal terá prioridade e gratuidade na oferta de 

serviços públicos, devendo ser castrado, gerando o controle da procriação indevida; 

ter carteira de vacinação; e receber as vacinas obrigatórias anualmente. Ele ainda 

terá uma coleira de identificação, onde constarão informações sobre o animal e o 

tutor voluntário. Trata-se de uma lei pioneira, que busca garantir a proteção, bem 

como regulamentar a forma que o serviço será realizado.  

 

3. INEFICÁCIA DA LEI NOS CRIMES CONTRA OS ANIMAIS DOMÉSTICOS E DE 

ESTIMAÇÃO 

 

Recentemente, um caso envolvendo um cachorro abandonado que morreu 

após ser envenenado e espancado por um funcionário de uma loja da rede do 

supermercado Carrefour®, em Osasco, na Grande São Paulo, no dia 28/11/2018 

(MACHADO, 2018), novamente trouxe à tona a discussão acerca da ineficácia da lei 

nos crimes contra os animais.  

Segundo relatos de Rafael Leal, da ONG Cão Leal, “ia ter uma visita de 

supervisores da matriz e o dono do mercado, da filial de Osasco, pediu para o 

funcionário dar um fim no cachorro. Ele deu chumbinho no meio de mortadela, e 

agrediu o cachorro". Fotos do animal ferido e a denúncia das agressões foram 

amplamente divulgadas nas redes sociais e no Facebook®, sendo que uma das 

postagens teve quase 20 mil compartilhamentos (MACHADO, 2018, p.1).  

E para apurar a ocorrência e os responsáveis pelos maus tratos que resultaram 

na morte do cachorro, conhecido como “Manchinha” no dia 28/11/2018, o Ministério 

                                                      
7 O PL surgiu antes de Joana D’Arc ser vereadora. Ativista da causa animal há mais de 10 anos, ela 
explica que a dificuldade de não haver abrigo para todos e muitos animais de rua, esta seria uma 
alternativa para controle populacional dos animais (EM TEMPO, 2018).  
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Público (MP) de São Paulo instaurou, no dia 05/12/18, um inquérito civil instaurado 

pelo promotor de Justiça Marco Antônio de Souza, da promotoria de Osasco. 

Segundo o MP, o inquérito teve início após o recebimento de diversas 

representações e ampla divulgação do fato, tanto pelos veículos de comunicação 

quanto por redes sociais. No texto, a promotoria considera, dentre outros aspectos, 

que segundo a lei, é dever do Estado proteger todos os animais (G1 SÃO PAULO, 

2018).   

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 

1988), tanto as pessoas físicas ou jurídicas que adotam condutas consideradas 

lesivas ao meio ambiente e aos animais, devem sofrer sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

No entanto, tanto a Carta Magna, quanto a Lei Federal Nº 9.605/1998, ainda 

são muito brandas. Por exemplo, a vedação da CF visa a não colocar em risco a 

preservação do sistema ecológico, tendo como objetivo final o bem estar do homem. 

Então, a partir dessa perspectiva, pode-se inferir que, para se ter um ambiente 

ecologicamente equilibrado, nisso incluído o ambiente natural, o cultural, o 

construído e o do trabalho, seriam permitidas práticas cruéis aos animais.  

Na visão de Oliveira (2016), diante da inexistência de uma legislação ambiental 

específica, bem como diante da ineficácia das existentes, em relação aos animais 

domésticos e de estimação, tratados como generalidades dentro da fauna, aliadas 

ainda à ineficácia de aplicação do direito penal, quanto ao direito dos animais, com 

destaque aos pequenos animais, notadamente aos de estimação, ainda se tem 

esperança na coibição de situações absurdas de se imaginar, e que revelam um 

pensamento atrasado, em pleno século XXI. A violência contras os animais deve 

acabar, tornar-se proibida e ser severamente punida pelo Estado.  

     

4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL HUMANITÁRIA COMO FORMA DE COMBATE À 

VIOLÊNCIA CONTRA OS ANIMAIS DOMÉSTICOS E DE ESTIMAÇÃO 

 

Em decorrência dos atos de crueldade e de violência contra os animais 

domésticos e de estimação, começarem ainda na infância, faz-se necessário 

trabalhar desde cedo, com as crianças e os jovens, bem como com os adultos, a 

questão da educação ambiental humanitária de forma continua, visando o bem-estar 

animal.  
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Sem se furtar a perspectiva histórica da relação homem-animal, Gallani et al. 

(2010, p.8610), esclarecem que, “a notável afinidade entre os homens e os animais 

não é de hoje, principalmente, na relação entre o homem e os animais por ele 

domesticados, tornando-os verdadeiros companheiros”. Nessa relação deve haver, 

além de carinho, o “propiciar” bem-estar ao animal, com medidas “para que ele 

cresça sadio e não transmita doenças ao homem”. E como bem se posicionam Lobo 

e Paixão (2008), a relação de afetividade entre os seres humanos e os animais, está 

diretamente relacionada com a cultura dos povos.  

O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal (FNDA) destaca que, o 

cenário de maus-tratos e abandono dos animais, com base em atitudes 

culturalmente arraigadas e ultrapassadas, “denota uma lacuna no nível de 

informação e educação das pessoas, e do próprio sistema escolar brasileiro, em 

relação ao atual conhecimento científico quanto à questão da senciência animal” e, 

portanto, “às suas necessidades espécie-específicas” (FNDA, 2018, p.1). 

E neste contexto, é de fundamental importância, que se leve em consideração 

a educação como ferramenta no avanço das conquistas dos direitos dos animais e à 

uma vida digna, bem como, do seu bem-estar. Costa e Lachia (2016, p.2), 

complementam ressaltando que, “frente ao vínculo cada vez maior que os homens 

estabeleceram com os animais de companhia”, frente ainda “ao aumento de maus-

tratos aos animais e ao aumento da transmissão das zoonoses nos nossos centros 

urbanos”, vislumbra-se a educação ambiental humanitária em bem-estar animal, 

“como metodologia educacional na construção de valores e crenças positivas para 

com os animais e para com a sociedade e meio ambiente como um todo”. 

Nesse sentido, continuam Lobo e Paixão (2008), um papel a ser 

desempenhado pelos educadores com o apoio da sociedade, é preparar as futuras 

gerações na compreensão da necessidade de uma convivência harmônica com os 

animais, sem impingir-lhes atos de violência e sofrimento. Nesse cenário, as escolas 

tornam-se assim, um dos espaços ideais para abordagem da temática relacionada 

ao bem-estar animal, que pode ser caracterizada como uma nova perspectiva da 

educação ambiental, e da educação humanitária. 

No âmbito do combate à violência contra os animais, e para a conscientização 

e conquista da sensibilização dos homens às questões animais, preconiza-se a 

utilização da educação humanitária. Segundo Zoe Weil, que é pioneira no campo da 

educação humanitária e cofundadora e presidente do Institute for Humane 
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Education,  e autora do livro intitulado “O poder e a Promessa da Educação 

Humanitária”, esse topo de educação busca analisar, como se pode viver com 

respeito e compaixão por todos os seres, convidando as pessoas, de modo 

particular os estudantes, a vislumbrarem soluções criativas e a tomarem atitudes de 

maneira, que se possa juntos, tornar a realidade em um mundo onde os princípios 

da gentileza, da integridade e da sabedoria, guiem todas as escolhas e os 

relacionamentos, inclusive com os animais (INSTITUTO NINA ROSA, 2018).  

A compreensão de alguns conceitos vem ser fundamental para que a relação 

homem-animal, torne-se cada vez mais harmoniosa. Portanto, para uma melhor 

compreensão da educação humanitária, primeiramente faz-se necessário a 

apresentação de quatro conceitos básicos, conforme visualizado na figura 1. 

 

Conceito  Descrição 

Educação ambiental A Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, em seu art. 1º determina o 
conceito normativo e caracteriza a educação ambiental da seguinte forma: 
“entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
Meio Ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 
de vida e sua sustentabilidade”. 

Educação humanitária Um amplo campo de estudo que estabelece conexões entre todas as 
formas de justiça social e explora como os seres humanos podem viver 
com respeito e compaixão por todos os seres. Ensina aos jovens sobre o 
que está acontecendo ao planeta e dá-lhes instrumentos para realizar 
escolhas que vão gerar um mundo mais justo, pacífico e seguro (WEIL, 
2004). É, portanto, um bom caminho para fazer frente ao paradigma 
antropocêntrico que vem norteando há muito a conduta humana e que 
tem profundas implicações éticas, questões que devem importar, 
sobremaneira, aos educadores. 

Bem-estar animal Constitui-se em uma ciência que tem como objetivo conhecer e avaliar 
por métodos científicos as condições básicas para que as necessidades 
físicas e mentais dos animais mantidos pelos seres humanos sejam 
atendidas. A avaliação de bem-estar animal requer instrumentos e 
metodologias baseados em observação e análise do estado de saúde, 
padrões de comportamento e condições ambientais. Em 2008, a 
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) aprovou a seguinte 
definição de bem-estar animal: “É a forma como um animal se adapta às 
condições em que vive. O animal está em bom estado de bem-estar 
(indicado por evidência científica) se está saudável, com conforto, bem 
nutrido, seguro, capaz de expressar seu comportamento natural e se não 
está vivenciando estados desagradáveis como dor, medo e angústia”. 

Posse responsável A descrição de “Posse responsável de animais de estimação” da World 
Society for the Protetion of Animal, “estipula que o proprietário de um 
animal de estimação, proporcione atendimentos integrais de saúde física, 
psicológica, ambiental, bem-estar, além de prevenir os riscos; potencial 
de agressão, transmissão de doenças ou danos a terceiros, que seu 
animal possa causar comunidade ou ao ambiente, como interpretado pela 
legislação vigente”. 

Figura 1 – Quatro conceitos básicos da Educação Ambiental Humanitária. 
Fonte: Santos et al. (2012, p.2); Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal – FNDA (2018, p.2-3).   
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De acordo com Weil (2013), a base da educação humanitária é formada sobre 

quatro elementos fundamentais:  

 
1) Fornecer informações precisas, para que os indivíduos possam entender 
as consequências de suas decisões como consumidores e cidadãos;  
2) Incentivar os 3 Cs: Curiosidade, Criatividade e Critica, para que os 
indivíduos possam avaliar informações e resolver problemas;  
3) Instilar os 3 Rs: Reverência, Respeito e Responsabilidade, para que os 
indivíduos possam agir com gentileza e integridade;  
4) Oferecer escolhas positivas que beneficiem eles mesmos, outras 
pessoas, a Terra e os animais, para que os indivíduos sintam-se 
empoderados a ajudar na criação de um mundo mais humano (WEIL apud 
COSTA e LACHIA, 2016, p.2).  

  

E como bem observam Costa e Lachia (2016, p.2), “a combinação destes 

quatro elementos faz a educação humanitária tão efetiva e poderosa”, 

caracterizando-se como uma metodologia educacional, que tem por finalidade 

básica desenvolver nos alunos (esfera da educação formal), e nos indivíduos (esfera 

da educação informal e de uma forma ampla), quatro competências essenciais: 

 
1) Desenvolver a sensibilidade para com todas as formas de vida, 
respeitando e tolerando as diferenças;  
2) Estimular os indivíduos a terem mais compaixão e a aprenderem a viver 
com mais respeito por todos (o que se enquadra em qualquer politica anti-
intimidações e aborda o ciclo de violência interpessoal e abuso animal);  
3) Promover oportunidades para os indivíduos desenvolverem um 
sentimento de admiração, responsabilidade e dever de cuidar do mundo 
natural e seu meio ambiente;  
4) Contribuir para o desenvolvimento de atitudes e pensamento crítico dos 
indivíduos (COSTA e LACHIA, 2016, p.2).  

 

E no contexto da educação humanitária, a compreensão da concepção da 

responsabilidade de um guardião de um animal doméstico de estimação assume 

grande relevância, afinal, como bem esclarece Santos et al. (2012, p.3), os animais 

domésticos de estimação que possuem um guardião, “mas que circulam livremente 

pelas ruas, sem qualquer tipo de supervisão, causam os mesmos problemas que um 

animal errante, que não possui um guardião”. Portanto, ao optar em ser o guardião 

de um animal doméstico de estimação, ou de companhia, os interessados 

“assumem o compromisso ético de desenvolver e manter hábitos e posturas de 

promoção e preservação da saúde, do bem-estar animal e do meio ambiente” 

(GOMES, 2009, p.15).  

Segundo Gomes (2009) é também de responsabilidade dos guardiões 

atentarem para os seguintes aspectos: 
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Oferta de alimentos com composição nutricional recomendada, a limitação 
de territórios por onde possam permanecer livremente, a higiene ambiental 
e individual, a disponibilidade de abrigos seguros, o controle da reprodução, 
a administração de imunógenos e outros medicamentos para prevenção de 
doenças e de riscos de agravos, como mordeduras, arranhaduras, 
acidentes domésticos ou de trânsito (GOMES, 2009, p.17).  

 

E ainda na esfera da educação humanitária, a concepção do bem-estar animal 

é fundamental, podendo ser expressa “tanto por um estado de bem-estar físico 

quanto emocional. Esse bem-estar é observável e passível de ser avaliado por 

evidências comportamentais” (PAULA, 2010, p.17).  

E para se alcançar o bem-estar animal, as “Cinco Liberdades”, também já 

evidenciadas por Diniz (2018), funcionam como princípios a serem seguidos, que 

consistem em que: 

[...] todos animais devem estar livres de fome, sede e desnutrição, isto é: 1) 
Liberdade Nutricional; estar livres de medo e de estresse, 2) Liberdade 
Psicológica; estar livres de dor, doenças e ferimentos; 3) Liberdade 
Sanitária; ter liberdade de movimentos em ambientes adequados à sua 
espécie, 4) Liberdade Ambiental e; ter liberdade para expressar o 
comportamento natural da sua espécie, ou seja, 5) Liberdade 
Comportamental (PAULA, 2010, p.17 ). 

 

No âmbito das “Cinco Liberdades”, e levando-se em consideração a 

importância da educação ambiental para a posse responsável, destaca-se: 

 
[...] tanto a necessidade de respeitar pessoas, animais e meio ambiente 
quanto à de reconhecer a interdependência existente entre eles. A afinidade 
demonstrada pelos seres humanos por animais, principalmente os 
domesticados, exige informação e orientação que lhes possibilitem relações 
mais responsáveis com animais e meio ambiente, buscando uma forma de 
modificar e aprimorar esse convívio (SANTOS et al., 2012, p.3-4).    

 

Dessa forma, este trabalho também buscou evidenciar a preservação 

ambiental, de modo particular, a defesa e proteção dos animais domésticos e de 

estimação, através da educação ambiental, para a conscientização das pessoas 

para a posse responsável, visando contribuir ainda para o equilíbrio ambiental e o 

convívio harmonioso, das pessoas com seus animais, promovendo a educação 

ambiental, bem como conscientizando a sociedade como um todo, para a posse 

responsável e sem violência.   

No Brasil, a Lei Nº 9.795/99, que instituiu a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), inclui a educação ambiental, institucionalizada em todos os anos 

do ensino formal e não formal, definindo em seu art. 11º que, “a dimensão ambiental 

deve constar dos currículos de formação de professores, em todos os níveis e em 
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todas as disciplinas”, e em parágrafo único que “os professores em atividade devem 

receber formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de 

atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da PNEA” 

(BRASIL, 1999).  

No momento, se atravessa por uma crise ética e de valores em que: 

 
[...] podemos claramente ver a distância entre a teoria do conceito 
sistêmico, defendido por vários autores contemporâneos, como o físico 
Fritjof Capra, que nos instam a termos uma visão holística do mundo e 
vermos o ser humano, o meio ambiente e as outras espécies animais 
inseridos em uma rede de relações de interdependência, e a prática da 
exploração antropocêntrica do planeta e seus elementos bióticos (FNDA, 
2018, p.1).  

 

O conhecimento dos significados da senciência animal e das necessidades 

espécie-específicas dos animais: 

 
[...] pode ser uma base na construção de programas educativos na escola, 
que representa um espaço fundamental para fortalecer a consciência 
ambiental holística. Nesse sentido, também é fundamental considerar os 
altos índices de violência registrados no ambiente familiar e escolar em 
diversas cidades brasileiras. Significa dizer, que a mudança de atitudes e 
valores, preconizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e pelas 
diretrizes curriculares, encontra eco nos princípios da Educação Ambiental 
Humanitária em Bem-Estar Animal, configurando importante interface e, 
portanto, um caminho profícuo para a construção de uma sociedade mais 
informada e compassiva, contribuindo para quebrar o ciclo da violência 
(FNDA, 2018, p.1).  

 

Nesse contexto, o empoderamento e a mobilização das comunidades 

escolares: 

[...] são aspectos fundamentais para se promover instrumentos de 
construção e crítica da realidade. De posse desses recursos, cidadãos e 
comunidades terão mais possibilidades de fazer frente às contradições e 
aos desequilíbrios socioambientais, e estarem aptos a mudar a forma de 
tratamento dispensado aos animais que ainda são considerados como 
meros objetos, passíveis de subjugação para o atendimento somente de 
interesses diversos da atividade humana (FNDA, 2018, p.2).  

 

De acordo com informações divulgadas pelo Fórum Nacional de Proteção e 

Defesa Animal (FNDA), “ao longo da segunda metade do século XX, quando as 

consequências dos modelos econômicos adotados foram se tornando mais claras”, 

aliada a uma visão da necessidade de uma mudança de paradigma de 

desenvolvimento econômico, baseada no desenvolvimento sustentável, “foi tomando 

forma e se tornando óbvia também a necessidade de se educar as pessoas já a 

partir do sistema escolar” (FNDA, 2018, p.1).  
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Na visão de Berna (2008, p. 113), “o desenvolvimento de bons hábitos e boas 

atitudes relacionadas ao meio ambiente, somente se consolidará ao longo da 

formação do indivíduo”, sendo que, no contexto da educação ambiental “deve-se 

buscar uma sociedade pautada no paradigma do desenvolvimento sustentável”, que, 

“é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a 

capacidade de as futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades”.   

No mês de dezembro, do ano de 2002, na realização da 57ª reunião, a 

Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), proclamou a “Década 

das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS)” de 

2005-2014, enfatizando que: 

 
[...] a educação é um elemento indispensável para se alcançar o 
desenvolvimento sustentável. Também designou a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura  (UNESCO) como a 
principal agência de promoção e implementação da Década. A EDS trata da 
inclusão do desenvolvimento humano (crescimento econômico, 
desenvolvimento social e proteção ambiental) em nossos sistemas de 
educação formal e informal, de uma forma eqüitativa e segura. Procura 
mudar comportamentos e incorporar a sustentabilidade na vida das 
pessoas. Segundo a UNESCO, a visão da EDS é um mundo onde todos 
tenham a oportunidade de se beneficiar da educação e aprender os valores, 
comportamentos e estilos de vida necessários para um futuro sustentável e 
para uma transformação positiva da sociedade (FNDA, 2018, p.2). 

 

A Lei Nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 

em seu art. 3º, inciso I, define o meio ambiente como "o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas". Já em seu art. 2º coloca a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino, como um de seus princípios (BRASIL, 

1981).  

Por sua vez, em seu art. 25, no inciso VI, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, incumbe ao poder público: “promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 

preservação do meio ambiente”, e no inciso VII do mesmo artigo: “proteger a fauna e 

a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade” 

(BRASIL, 1988).  

E sobre as bases da educação ambiental, surgiu a Educação Ambiental 

Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) que:  
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[...] pode mudar o paradigma atual da percepção dos alunos sobre o 
impacto das ações humanas no meio ambiente e consequentemente sua 
responsabilidade por elas, mormente na biodiversidade e nas outras 
espécies animais, incluindo o contexto rural e urbano, e mostrar como isso 
está intimamente relacionado ao bem-estar do próprio ser humano. É 
possível registrar que a inclusão da EAHBEA no universo do ensino formal 
encontra amparo, também, em aspectos como autonomia, flexibilidade e 
especificidades regionais, que caracterizam o sistema educacional nas 
diferentes instâncias (FNDA, 2018, p.3). 

 

Os princípios da Educação Ambiental Humanitária em Bem-estar Animal 

(EAHBEA) são:  

1) Reconhecer que os animais são seres sencientes e têm necessidades 
espécie específicas. 
2) Reconhecer que os seres humanos interagem com outros animais e que 
suas ações têm um profundo impacto nas vidas deles e no meio ambiente. 
3) Compreender como as ações humanas podem afetar os animais e outros 
seres vivos. 
4) Desenvolver e multiplicar atitudes de compaixão, respeito e 
responsabilidade (FNDA, 2018, p.3). 

 

Na visão de Pimentel (2015, p.210), é necessário analisar a inclusão da 

educação humanitária no currículo escolar, bem como seus efeitos na singularidade 

do ser humano, “para o desenvolvimento da personalidade humana, em 

concordância com o humanismo secular, com fraternidade e a efetiva proteção aos 

animais”, juntamente com o direito fundamental à educação trazido pela Constituição 

Federal de 1988, “em uma perspectiva da construção de uma sociedade mais 

solidária e mais justa e a ampliação da proteção e repressão à crueldade, revelando 

a importância de uma educação ética e permanente como alternativa”.  

A partir da inserção da educação humanitária no currículo escolar, busca-se 

“incorporar no âmbito do conhecimento de pessoas, a conscientização das 

realidades vividas e sustentadas por trás da negação dos direitos e interesses dos 

animais”, trazendo ainda à luz, temas relevantes como “as consequências de cada 

escolha tomada individualmente e como essas escolhas afetam a vida de todo o 

planeta como um todo” (PIMENTEL, 2015, p.224).   

A educação humanitária, baseada na aplicação de uma metodologia crítico 

analítica, e tendo como referencial teórico, o novo humanismo ou os valores do 

século XXI busca: 

[...] explicar a necessidade de uma educação inovadora e, sobretudo ética 
que se comprometa com os paradigmas de solidariedade e compaixão, 
fenômeno através do qual, é possível a criação de pessoas mais humanas e 
comprometidas com uma visão de mundo mais holística, capazes de 
entender as consequências de suas escolhas para a sua vida e como as 
mesmas afetam a vida de todos os seres que habitam o planeta. Uma 
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educação que acompanhe e alcance a demanda dessa sociedade líquida e 
fluida, que vá além, para salvaguardar as condições que tornam as 
escolhas possíveis, criando um senso de responsabilidade, estimulando o 
desenvolvimento moral em detrimento do desenvolvimento material, 
tornando os hábitos voltados a prática do bem e da humanização da 
sociedade para negar a coisificação do ser humano e tornar presente o 
respeito e a compaixão pelos animais (PIMENTEL, 2015, p.210).    

 

A educação humanitária é constituída a partir de uma nova visão do mundo, e 

uma nova visão do humanismo, “fundamentado a partir de uma fraternidade 

alcançada pelo reconhecimento de que a humanidade está sujeita não só a 

liberdade e a racionalidade”, mas também “ao amor e a solidariedade, que são 

elementos intrínsecos à condição humana, um olhar, sobretudo, ético e moral”. Um 

humanismo “que rompe com visões de mundo que fundamentam as diferenças nas 

éticas dogmáticas e o pensamento aristocrático, que justificaria a diferença entre os 

seres e as espécies” (PIMENTEL, 2015, p.224).    

Na realidade, essa nova visão se dá com as mudanças nas sociedades e na 

“elevação do amor e da felicidade como o ideal de vida boa, com a mudança social e 

dos parâmetros, alçando a família e o amor e a felicidade e o ideal de vida boa a 

entes tutelados pelos Direitos Fundamentais” (PIMENTEL, 2015, p.224).    

 
Preza-se por uma educação inovadora, que é antes de tudo, um dever do 
Estado, que está comprometido não só com a educação, mas também com 
a sustentabilidade do planeta e com as futuras gerações, bem como, com a 
proteção às espécies, e com a repressão à crueldade contra os animais. 
Uma instrução com um currículo de atividades, que não só repita os 
conceitos e conhecimentos já produzidos, mas que traga elementos de 
conhecimentos, a crianças e jovens e também adultos, de forma continua, e 
que os tornem capazes de fazer suas próprias opções, partindo da 
realidade de que a fúria capitalista que nos move todo o tempo ao consumo 
de bens materiais, a médio e longo prazo gera um desmedido prejuízo ao 
planeta, isto é a conformação de uma sociedade líquida e fluída, 
comprometida com a globalização capitalista (PIMENTEL, 2015, p.224-225).    

 

Na concepção de Pimentel (2015, p.225-226), o ideal da educação humanitária 

“é uma instrução que seja capaz de libertar de conceitos e preconceitos definidos 

com relação à hierarquia da importância das formas de vida, determinada por 

fundamentos, eminentemente dogmáticos”, sendo uma educação que seja capaz de 

“derrubar o especismo, ou o preconceito de inferioridade de outras espécies”, uma 

educação “que torne cada indivíduo responsável, através de suas escolhas 

individuais, por toda a história do planeta e por todos os seres” que aqui 

compartilham com os seres humanos, esta aventura de viver. 
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No entanto, para se alcançar essa educação ambiental humanitária ideal, deve-

se passar pela formalização de uma gestão que contemple parcerias locais, nas 

esferas municipal e estadual, visando à formação de professores e multiplicadores, 

aliado ao desenvolvimento de programas e/ou projetos específicos, e que estejam 

em conformidade com as demandas do município de Manaus. 

 

CONCLUSÃO 

 

A conclusão está dividida em dois pontos básicos: o primeiro está relacionado 

ao balanço positivo dos objetivos alcançados; e o segundo que destaca as 

recomendações e possibilidades de avanços, demandando pesquisas mais 

aprofundadas. Hoje se presenciam grandes crueldades e covardias, observadas 

diariamente nos noticiários da mídia e nas redes sociais, do que ocorre em relação 

aos animais indefesos. Esses atos de crueldade acabam por trazer à tona a 

impunidade, haja vista que, as penas previstas para punir os agressores, são 

ineficazes e brandas, como prestação de serviços à comunidade, ou pequenas 

multas, o que acabam por evidenciar e tornar os crimes praticados contra os animais 

domésticos e de estimação, bastante banais. 

Atendendo ao objetivo geral do trabalho e respondendo ao problema inicial da 

pesquisa, acerca da forma de como a Constituição Federal e a Lei Nº 9.605/1998, se 

posicionam frente à violência aos animais, destaca-se que, em seu artigo 225, § 1º, 

VII, a Carta Magna veda a crueldade aos animais, devendo os mesmos serem 

inseridos na esfera das preocupações morais humanas. Aliado a isso, em seu art. 

32, a Lei Nº 9605/1998, regula os crimes contra os animais, quando impõe ao poder 

público e à coletividade, o dever de defender e preservar os bens ambientais, 

proibindo atos que submetam animais à violência e ao sofrimento.  

No entanto, em uma sociedade moderna, desenvolvida e com tantos avanços 

tecnológicos como a de hoje, não parece razoável e tampouco aceitável tal 

posicionamento da lei, sendo necessária uma atualização da mesma, devendo haver 

uma punição mais severa às pessoas que maltratam os animais, haja vista que, 

dever-se-ia sujeitar as pessoas que maltratam os animais, a cumprir penas de prisão 

nos regimes semi-aberto e até fechado, visando diminuir os malefícios aos animais. 

Acredita-se que, a conscientização da população quanto à posse responsável e 

consideração, em relação aos animais domésticos e de estimação, bem como o 
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aumento das punições e penas aos agressores, seriam soluções mais eficazes do 

que as utilizadas atualmente, como prestação de serviços e pequenas multas, 

visando um futuro melhor para os animais de estimação, que têm a capacidade de 

sentir, e que tanto oferecem aos seres humanos, sem exigir-lhes nada em troca. 

Nesse contexto, a educação ambiental humanitária se apresenta como uma 

ferramenta para se educar a sociedade, com a finalidade de se evitar a violência e 

os maus-tratos aos animais domésticos e de estimação. Esse tipo de educação, em 

suas diversas formas, seja em âmbito escolar, ou na comunidade, caracteriza-se 

como um espaço promissor, para se repensar as práticas socioeducativas, e para se 

exercer a cidadania na esfera ambiental, de modo especial, no que se refere à 

posse responsável de animais domésticos e de estimação. 

As questões relacionadas aos maus-tratos de animais e à posse responsável, 

devem ser mais discutidas e se tornarem mais conhecidas. Logo, a inserção de 

ações que promovam a difusão dessas temáticas, seja nas escolas, ou nos espaços 

públicos, assume grande relevância. Estas ações devem ser continuadas, 

principalmente, no que se refere à capacitação dos professores na temática de bem-

estar animal, de forma que a mesma possa ser implementada no currículo escolar.  

Embora os objetivos anteriormente propostos tenham sido alcançados, não se 

pretendeu com essa pesquisa encerrar as discussões, ou se tirar conclusões 

definitivas sobre o tema, ao contrário, pretendeu-se demonstrar a relevância da 

discussão, em âmbitos acadêmicos, doutrinários e sociais, estimulando reflexões 

sobre o tema. Tem-se a expectativa que este trabalho contribua para a construção 

de conhecimentos acerca da violência aos animais domésticos e de estimação, 

servindo ainda aos interesses e demandas da sociedade.  

Esses estudos deveriam ser mais explorados e representam um campo fértil 

para futuras pesquisas na área do direito dos animais, do direito ambiental e do 

direito penal. Como recomendações são sugeridos estudos mais aprofundados, com 

vistas a evitar a violência contra os animais domésticos e de estimação, 

minimizando os consequentes danos à saúde desses seres vulneráveis, e que têm a 

capacidade de sentir. Para finalizar, destaca-se que, a conjugação de 

conhecimentos e demandas da sociedade, não vem sendo uma tarefa fácil, nem 

para as universidades, nem para os alunos. No entanto, é preciso aliar o mundo 

acadêmico e o mundo real, de forma que, as produções de conhecimentos nas 

universidades, visem o assessoramento e acompanhamento das demandas sociais.  
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