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1. RESUMO 

O projeto em questão aborda um tema presente em nosso âmbito social, onde é 

habitual presenciarmos maus tratos a animais domésticos e silvestres, e 

infelizmente, na maioria dos casos não há uma fiscalização do governo ou até 

mesmo a própria sociedade não se propõe a fiscalizar e denunciar. Através de 

pesquisas e análises propõe-se que este é um problema cultural devido à precária 

educação, mostrando a relação entre a qualidade educacional e o comportamento 

perante os animais. 

A qualidade de educação tem uma influência direta sobre como o indivíduo de 

uma determinada sociedade vai se estabelecer diante do âmbito social em que vive, 

e consequentemente, também trará resultados em seu comportamento na presença 

de seres que por muitas vezes se tornam indefesos às atitudes que um ser humano 

pode ter, quando o ideal é um respeito mútuo entre humanos e animais. Através de 

acontecimentos históricos pode-se chegar a conclusão de que os animais 

acompanham os homens desde os tempos primordiais, sendo assim necessário e 

crucial discutir a situação dos maiores companheiros que a humanidade possui.  

2. INTRODUÇÃO 

Com um grau elevado de seriedade, será abordado o tema sobre o direito dos 

animais e a sua pouca valorização social atribuída atualmente. Este assunto se 

inicia com o grande elo entre humanos e animais desde os tempos primordiais do 

planeta Terra e a evolução do comportamento diante as espécies até os dias atuais. 

Conforme a linha evolutiva do planeta foi se aprimorando, foram atribuídos aos 

animais seu espaço e importância na sociedade, porém, é de suma importância 

ressaltar que o patamar de cuidados e prioridade dos animais em face do corpo 

social é influenciada pela qualidade de vida e educação de uma civilização.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal é expor a situação dos animais perante a lei e ao corpo 

social, mostrando o quão é importante o direito dos animais para a legislação e 

sociedade. Para tanto, também situar como a melhoria na educação poderá 

influenciar na conscientização da sociedade brasileira perante os animais. 

4. METODOLOGIA 
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Para essa pesquisa científica, foi utilizado métodos a partir de estudo 

bibliográfico e também uma grande ênfase em artigos científicos publicados 

recentemente. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os animais sempre estiveram juntos ao homem trazendo companhia, sustento 

alimentício e beleza juntamente com a flora do nosso planeta. No princípio da 

história, os homens e os animais se enfrentavam a fim de conseguirem seu 

alimento, é verídico de que um caçava o outro.  

Há cerca de nove mil anos a.C. (período neolítico) foi quando as bases 

econômicas começaram a se desenvolver gradualmente, onde o homem passou a 

ser sedentário e houve a criação da agricultura e consequentemente o início da 

domesticação dos animais. Segundos vestígios arqueológicos, o primeiro animal a 

ser domesticado foi a ovelha, justamente pelo fato dela ceder carne, lã, leite e couro.  

Depois da domesticação dos animais, os vistos como selvagens começaram a 

serem caçados sem qualquer delicadeza, os domesticados tornaram-se também 

uma fonte básica de alimentação, porém, ainda assim passou-se a ter outras 

funções, o que resultou para os homens várias espécies de rebanhos. Animais das 

espécies bovídeos, equídeos, suínos foram os mais tardios a serem domesticados e 

logo depois de usados também como meio de transporte. 

A conexão entre o homem e o animal é muito forte desde os tempos primordiais 

do planeta, a prova disso está na força simbólica que os homens sempre mostravam 

através dos animais e ainda hoje alguns são vistos como uma divindade, como por 

exemplo, a vaca na Índia é um animal sagrado. 

Muitos animais inspiraram várias áreas da mitologia, fábulas, histórias antigas, 

mitos, fazendo o ser humano ter uma maior imaginação, principalmente quando se 

trata das crianças. José Leon Machado Braga, ao falar sobre a participação dos 

animais na literatura no “Projeto Geira”, da Universidade do Minho (Portugal) disse 

em certo trecho: 

Ao longo do tempo, a literatura fez eco deste valor simbólico 

dos animais. Na Grécia, desde as fábulas de Esopo ao 
Phisiologus já da era cristã, do século II, o homem deixou suas 
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impressões sobre os animais e a expressão das diversas 

relações que com eles tem mantido. Fábulas e bestiários foram 
uma forma de explicar a realidade, a profecia e a fábula eram 
instrumentos com que a antiguidade interpretava o mundo e 

analisava as relações sociais. A par da tradição esópica 
caminha a tradição bíblica, a Arca de Noé, a baleia de Jonas os 
símbolos do leão e do cordeiro, etc. 1 

 
Atualmente, o homem e o animal vivem em comunhão, em tempos modernos já 

se possuem o direito dos animais, mas nem todos os países que adotam esses 

direitos possuem uma boa conduta perante o assunto. De acordo com o site The 

Greenest Post, os países que mais respeitam os animais nos dias de hoje são: 

Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e Suíça. Observando pelo lado negativo, de 

acordo com o mesmo site, os países que menos respeitam os animais na atualidade 

são: Azerbaijão, Bielorrússia e Irã.2 

No Brasil, o direito dos animais ainda é um assunto polemizado que possui um 

baixo teor de influência para a sociedade, pois muitos brasileiros não respeitam os 

habitats naturais dos animais, suas características individuais, seus modos de 

sobrevivência e principalmente o seu estado psicológico e emocional, se tornando 

assim um problema a ser discutido e considerado pela população, sociedade jurídica 

e política do país. 

Importar-se com o direito dos animais é uma forma muito significativa de dizer 

que estamos evoluindo em questão de pensamentos e atitudes diante de seres que 

de acordo com várias teorias existenciais estão presentes no mundo muito antes dos 

humanos.  

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento do ilustre Diomar 

Ackel Filho que preconiza, in verbis: Os fundamentos direitos dos animais louvam-se 

em três ordens: 1. fundamento natural; 2. fundamento moral; 3. fundamento da 

necessidade.3  

O fundamento natural se agrega aos animais pelo simples fato que os mesmos 

são criaturas da natureza, por isso, são titulares de direitos naturais. O direito 

                                                           
1 BRAGA, José Leon Machado. Projeto Geira, Minho, 1994. 
2 THE GREENEST POST, Os países que mais (e menos) protegem os animais. Disponível em: < 

http://thegreenestpost.com/os-paises-que-mais-e-menos-protegem-os-animais/>. Acesso em: 18 de 
março de 2018. 
3 FILHO, Diomar Ackel. Direito dos animais, 1 ed. São Paulo: Themis, 2001. 
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positivo, que disciplina a ordem jurídica atual, não pode privar-se e não priva do 

direito natural que também lhe serve como fonte inspiradora constante. Em 1813, o 

estadista americano Thomas Jefferson disse: “... Além disso, leis que reduzem o 

direito natural do cidadão devem ser restringidas por meio de rigorosas 

interpretações dos mais estreitos limites”.4 

Em continuidade, como dito anteriormente, o fundamento moral também está 

presente no direito dos animais. A moral se desenvolve através da ética, pois ela é a 

expressão do bem, do bom e do justo. De acordo com o cristianismo, tanto o homem 

quanto os animais foram feitos pelo mesmo criador, moralmente falando, seria 

correto matar as criaturas imotivadamente? Seria justo submetê-los ao trabalho 

cansativo e sem uma alimentação correta? Seria certo destruir seus habitats 

naturais? Todas estas questões devem ser com toda certeza respondidas apenas 

com respostas negativas, por outro lado, ao se questionar se os animais possuem 

direitos, sim, eles possuem. 

Outro fundamento citado por Diomar é o fundamento da necessidade, que se 

encontra ao lado do direito natural e da moral. Sabemos que a importância dos 

animais para o planeta é sem nenhuma dúvida extremamente importante. Os 

animais são responsáveis pelo equilíbrio do planeta, controle vegetal, controle 

marinho, ricas fontes de alimentos, participam de grande parte dos estudos 

científicos e cura para doenças, além de sempre alertarem problemas causados 

pelos homens. 

A primeira norma feita para a proteção dos animais em nosso ordenamento 

jurídico foi em 06 de outubro de 1886 no município de São Paulo, com o objetivo de 

punir quaisquer crueldades e abusos, onde o Código de Posturas previa em seu 

artigo 220 que os cocheiros, condutores de carroça estavam proibidos de maltratar 

animais com castigos bárbaros e imoderados, prevendo a sanção de multa.5 

Nas relações jurídicas, originalmente, os animais são tratados como “coisa”, ou 

seja, são considerados objetos e assim são tratados no direito positivado, como por 

exemplo, um cachorro, ele pode ser vendido, comprado ou doado. O artigo 82 do 

código civil diz: “São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de 

                                                           
4 JEFFERSON, Thomas. Escritos Políticos, p. 53, Ed. Ibrasa, São Paulo, 1964. 
5 BRASIL. Código de Posturas, artigo 220, São Paulo, 1886. 
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remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-

social”. 6 

Muitas discussões estão em aberto para que os animais sejam tratados como 

sujeitos de direito, pois as leis que os protegem e por serem portadores de direitos 

que protegem suas condições de estarem vivos, faz com que muitos concluam que 

os animais devem ser considerados sujeitos de direito. 

Durante o III Congresso Brasileiro de Biomédica e Bem-estar Animal que ocorreu 

em agosto de 2014 na cidade de Curitiba, 26 cientistas assinaram um documento 

que dizia: “Nós concluímos que os animais não humanos não são objetos. Eles são 

seres cientes. Consequentemente, não devem ser tratados como coisas.”7 

É de grande valia citar o projeto de lei n° 6.387 de 2017, criado pelo Sr. 

Deputado Federal Baleia Rossi8, o qual dispõe sobre a criação do Sistema Federal 

de Proteção Animal (SIFEPA) e da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal 

(DEPA). Com a formação do SIFEPA e da DEPA em âmbito federal, certamente a 

prevenção e repressão de infrações criminais e administrativas contra animais será 

reduzida. Em alguns países o direto dos animais já atingiu um alto nível de 

sistematização na normatização positiva, como é o caso dos Estados Unidos, onde 

há o diploma “Welfare Animal Act” de 19669, que permite uma disciplina a nível 

federal. No Brasil, podemos perceber que houve uma maior preocupação do 

legislador em relação aos animais, recentemente, algumas leis foram aperfeiçoadas 

e a consolidação de alguns grupos sobre determinado assunto, como por exemplo, o 

Código de pesca10. Desta forma, é considerável dizer que os animais merecem uma 

discussão maior sobre suas condições judiciais e sociais, assim, devem ser olhados 

                                                           
6 BRASIL. Código Civil, artigo 82, Distrito Federal, 2002. 
7 JUSBRASIL, Grupo de cientistas afirma que animais não devem ser tratados como objetos. 
Disponível em: < https://anda.jusbrasil.com.br/noticias/136291308/grupo-de-cientistas-afirma-que-
animais-nao-devem-ser-tratados-como-objetos>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
8 CAMARA, Projeto de Lei N°. 6.837-A, DE 2017. Disponível em: < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4D188C9A353A0A0FBE0
033E0FEDE53D0.proposicoesWebExterno1?codteor=1600233&filename=Avulso+-PL+6837/2017>. 
Acesso em: 01 de junho de 2018. 
9 USDA, Animal Welfare Act. Disponível em: < https://www.nal.usda.gov/awic/animal-welfare-act>. 

Acesso em: 17 de maio de 2018. 
10 JUSBRASIL, Código de Pesca de 1967 - Decreto-lei 221/67. Disponível em: < 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109275/codigo-de-pesca-de-1967-decreto-lei-221-
67>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
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com mais atenção e importância pelos juristas atuais e consequentemente também 

pelos futuros. 

É muito importante que o Estado esteja presente na proteção aos animais, 

porém, não é somente obrigação dele, já que para haver um Estado precisa-se de 

uma sociedade e é exatamente esta mesma sociedade que também deve exercer o 

seu dever de fiscalização e proteção aos animais. Em países mais desenvolvidos 

em questão financeira e educacional, tanto os bichos de estimação quanto os 

animais silvestres são tratados de uma forma mais humanitária e consciente. 

Partindo para a questão da sociedade, sendo mais específica na educação da 

própria, é fato de que uma nação que tem um alto índice de qualidade na educação 

terá altos índices de conscientização. Em um ranking elaborado pela Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), foi constatado que a Singapura se encontra 

na 1° posição em questão das melhores educações do mundo, já o Brasil neste 

mesmo ranking, ficou em 60° lugar, sendo classificado entre uma das piores 

educações, já que foram avaliados apenas 76 países11. Em outro ranking também 

elaborado pela OCDE, foram avaliados 36 países, onde o Brasil ficou em penúltimo 

lugar ao ser avaliado sua qualidade de educação, ficando apenas à frente do 

México.12 

Um grande exemplo de que isso traz grande influência na questão animal, é que 

a Singapura possui o melhor zoológico tropical do mundo, onde os animais são 

tratados com todas as regulamentações necessárias e respeito mútuo, no Brasil, de 

acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), estima-se que há cerca de 30 

milhões de animais abandonados, sendo cerca de 20 milhões de cachorros e 10 

                                                           
11 ESTADÃO, Brasil é o 60º colocado em ranking mundial de educação. Disponível em: < 

http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-60-colocado-em-ranking-mundial-de-
educacao,1686720>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
12 VEJA, Em ranking da educação com 36 países, Brasil fica em penúltimo. Disponível em: < 

https://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/em-ranking-da-educacao-com-36-paises-brasil-fica-
em-penultimo/>. Acesso em: 18 de março de 2018. 
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milhões de gatos13, e por mais incrédulo que seja tais atitudes, no México, já houve 

muitos casos de cães serem cruelmente descartados vivos em caminhões de lixo. 14 

Os aspectos culturais também influenciam no tratamento dos animais em uma 

determinada sociedade. Um exemplo clássico é a tourada na Espanha, onde o 

governo espanhol colocou leis que beneficiem os touros, para que eles saiam sem 

nenhum arranhão e possuam seus direitos reservados, mas para isso acontecer, 

houve uma grande comoção da sociedade, algo que deveria existir também na 

sociedade brasileira. 

Devemos nos preocupar também com o direito das minorias e os animais não 

deixam de ser uma minoria em questões judiciais e legislativas, apesar de 

ironicamente, serem em uma maior quantidade se comparado aos humanos, 

segundo dados da Agência FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo), há cerca de 8,7 milhões de espécies de animais na Terra.15 

Todos merecem ter o direito à vida, e sabemos que nós humanos somos a 

minoria se comparado aos animais, consequentemente, é necessário haver respeito 

por eles. Por isso, sabemos que combater o problema é extremamente importante, 

mas, ainda mais importante é fazer com que estes problemas relacionados aos 

animais passem a não existir.  

Felizmente existem pessoas que se preocupam com os animais a tal ponto de 

fazer com que se criasse a “Declaração Universal dos Direitos dos Animais”, feita 

pela ONU em Bruxelas na Bélgica, dia 27 de janeiro de 1978.16 

Palavras tão simples ditas pela ANDA (Agência de Notícias de Direitos Animais) 

mostram como as pessoas que se comovem com a situação animal se sentem, a 

qual diz: “Talvez o homem seja o único ser que invada o território do outro. Que 

                                                           
13 JUS BRASIL, Brasil tem 30 milhões de animais abandonados. Disponível em: < 
https://anda.jusbrasil.com.br/noticias/100681698/brasil-tem-30-milhoes-de-animais-abandonados>. 
Acesso em: 18 de março de 2018. 
14 SAÚDE DO MEIO, Cães são descartados em caminhões de lixo no México. Disponível em: < 

http://saudedomeio.com.br/caes-sao-descartados-em-caminhoes-de-lixo-no-mexico/>. Acesso em: 18 
de março de 2018. 
15 AGÊNCIA FAPESP, Cientistas calculam quantas espécies existem. Disponível em: 

<http://agencia.fapesp.br/cientistas_calculam_quantas_especies_existem/14383/>. Acesso em: 18 de 
março de 2018. 
16 URCA, Declaração Universal dos Direitos dos Animais – Unesco – ONU. Disponível em: < 

http://www.urca.br/ceua/arquivos/Os%20direitos%20dos%20animais%20UNESCO.pdf>. Acesso em: 
17 de maio de 2018. 
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agrida sem ser ameaçado. Que abandona sem ter motivo. Que maltrata sem 

justificativa e que tem a capacidade de racionalidade, mas não usa.”17 

Parafraseando o ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela, A educação é o 

grande motor do desenvolvimento pessoal.18 Levando em consideração este 

pensamento, em questão do Estado, é necessário haver uma reorganização na 

legislação perante os animais e uma maior preocupação na fiscalização e nas 

sanções, destacando principalmente, um maior desenvolvimento e melhoria na 

educação para que haja um impacto na conscientização brasileira, principalmente 

nos aspectos ambientais e animal. Em questão da sociedade, além de um melhor 

aprendizado, deverá haver uma mudança de pensamentos e princípios para que 

haja uma relação de amor e respeito recíproco entre os homens e os animais.  

6. RESULTADOS 

Verificou-se através das pesquisas, estatísticas e rankings que o direito dos 

animais é importante para a sociedade e consequentemente um sinal de evolução 

comportamental humano perante uma civilização, comprovando que a qualidade de 

educação em um país gera excelentes resultados na questão animal. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer deste trabalho científico foi assinalada a relevância dos direitos dos 

animais perante a sociedade, não apenas pelo valor afetivo, mas também o rico 

valor histórico. O primeiro passo deste trabalho foi justamente mostrar a caminhada 

histórica animal, depois exibir brevemente a situação atual dos animais perante a 

legislação brasileira e por último apresentar os fatos que comprovam a influência 

educacional na segurança e bem-estar animal. 

Portanto, a conclusão final que pode-se obter através deste projeto científico, é 

que o governo tem sua obrigação de proteger os animais e promover uma educação 

de qualidade, para que haja repercussões nas causas sociais, ambientais e animal.  
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17 JUS BRASIL, Brasil tem 30 milhões de animais abandonados. Disponível em: < 
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18 CITADOR, Nelson Mandela. Disponível em: < http://www.citador.pt/frases/a-educacao-e-o-grande-

motor-do-desenvolvimento-pe-nelson-mandela-20506>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
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