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"Todos os animais são iguais, mas alguns animais 

são mais iguais que os outros." 

George Orwell 
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RESUMO 

 

Em defesa da necessidade da popularização da ciência cotidianamente esta tem disputado um 

espaço nos meios de comunicação, seja marcando presença como pauta da imprensa, ou em 

programas em que surge entremeada pela lógica do entretenimento. Nesta dissertação, tais 

questões demandaram de um episódio que ocorreu recentemente no Brasil: aqui chamado de 

resgate dos beagles e de polêmica dos beagles, de 2013. Este caso reuniu questões de 

natureza científica sobre a sociabilização e popularização da ciência e dos cientistas. Assim 

como também problematizou a questão da participação pública junto a causas e demandas que 

ao longo do processo podem vir a conduzir ações coletivas na realidade das ruas e no espaço 

virtual. Em especial, o resgate dos beagles desencadeou um processo de reflexão coletiva em 

um dado momento sobre a relação de afeto entre homens e animais, principalmente com o 

popularmente chamado melhor amigo do homem. Todas estas problemáticas mobilizaram, em 

dimensões diferenciadas, e em muitos aspectos distintos, a opinião pública, o que significou a 

manutenção por um período significativo de tempo destas pautas na grande mídia. Nesta 

perspectiva, o objetivo deste estudo está em discutir os modos como determinados 

acontecimentos da esfera científica mobilizam diversos estratos da sociedade por meio de 

estruturas comunicacionais. Mais precisamente, como assuntos relacionados à temática da 

ciência surgem e, enquanto desdobram-se, produzem sentidos, dialogam e, muitas vezes, até 

contradizem outras bases de conhecimento da esfera pública. 

 

Palavras-chave: Ativismo; Ciência; Experimentação animal; Conhecimento científico; 

Instituto Royal; Mídias sociais; Resgate beagle. 



ABSTRACT 

 

In defense of the need to popularize science, daily this topic has disputed a space in the 

media, as agenda of the press or in programs that comes larded by the entertainment logic. In 

this dissertation, such questions demanded an episode that occurred recently in Brazil: here 

called rescue of the beagles and controversy of the beagles, at 2013. This event brought 

together scientific issues of socialization and popularization of science and scientists. As well 

as problematized the issue of public participation that bring causes and demands throughout 

the process that can, ultimately, lead collective action in the reality of streets and in the virtual 

space. In particular, the rescue of the beagles triggered a process of collective reflection, at a 

given time, on the relationship of affection between men and animals, especially with the 

popularly called man's best friend. All these issues have mobilized in different dimensions 

and in many different aspects, public opinion, which meant maintenance for a significant 

period of time, these guidelines, in the mainstream media. In this perspective, the objective of 

this study is to discuss the ways in which certain events in the scientific sphere mobilize 

various strata of society through communication structures. More precisely, as issues related 

to the theme of science arise and produce meanings, dialogue and often even contradict other 

public sphere knowledge bases. 

 

Keywords: Activism; Science; Animal Experimentation; Scientific knowledge; Royal 

Institute; Social media; Beagle Rescue. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O que está no horizonte desta dissertação é a discussão das formas que o 

conhecimento científico assume nas mediações, na maioria das vezes, feitas pela grande mídia 

e nas conversações que emergem do ciberespaço, especialmente, nos sites de redes sociais. 

Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho é problematizar os modos como um determinado 

acontecimento da esfera científica mobilizou diversos estratos da sociedade por meio de 

estruturas comunicacionais. Mais precisamente, o foco desta dissertação demandou de um 

episódio que aconteceu recentemente no Brasil: o chamado resgate ou polêmica dos beagles, 

de 2013. Conforme detalharemos em seguida, esta é a história dos cães resgatados de um 

instituto de pesquisa no interior de São Paulo, que mexeu em uma problemática que divide 

opiniões na sociedade brasileira. 

Com o resgate dos beagles temos em um único caso questões de natureza científica, 

como a sociabilização e popularização da ciência e dos cientistas em nossas sociedades atuais 

e, também há ponderações que podem ser feitas sobre como um assunto acaba se 

transformando em uma demanda e em uma causa que se desdobra em ações coletivas na 

realidade das ruas e no espaço virtual. Depois, ainda há a relação de afeto entre homens e 

animais, principalmente, com o popularmente chamado melhor amigo do homem. 

Observamos que todos esses assuntos, quando surgem, acabam produzindo sentidos, diálogos, 

e que, muitas vezes, acabam se contradizendo entre eles, ou, entre outras bases de 

conhecimento da esfera pública. 

Assim, podemos afinar o tema desta dissertação ao que coloca Boaventura de Sousa 

Santos (2012, p. 77), de que todo conhecimento é contextual e, no caso do conhecimento 

científico, este "é duplamente contextualizado, pela comunidade científica e pela sociedade”. 

Em outras palavras, o conhecimento científico é, simultaneamente, uma prática científica e 

uma prática social. Pois, enquanto cientistas projetam, para si, um território de trabalho em 

que também determinam regras, valores etc., várias camadas da sociedade, por motivos 

distintos, interagem com este tipo de saber em suas vidas cotidianas. 

Trata-se de uma relação que guarda espaço para aparentes dicotomias o que implica, 

no caso da contextualização do saber especializado, desdobramento de questões acerca do 

acesso a ciência e a diversidade de propostas que têm no horizonte a perspectiva de socializá-

la, isto é, tornar o conhecimento científico mais próximo do cotidiano das pessoas. E quando 

mencionamos proximidade, queremos propor o sentido de a ciência não ser vista apenas como 

um pacote fechado de conteúdos abstratos. Mas sim, desse conhecimento passar a ser 
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considerado como processo e como resultado ao mesmo tempo. Um exemplo simples, 

relacionado diretamente à temática do nosso trabalho, é a percepção da morte de um animal 

em decorrência de um experimento científico pois, enquanto para o cientista tal fato, quase 

sempre, é traduzido como um dado que integra um conjunto de resultados, para um grupo de 

pessoas que se posiciona em termos de que todo ser vivo animal tem direitos semelhantes aos 

humanos, este fato pode ser visto como uma atrocidade. Assim, esta dicotomia – mesmo se 

reconhecendo aqui seu caráter esquemático – abre a possibilidade de múltiplas questões 

acerca do acesso a ciência, sua prática e, ainda, a complexidade de socializá-la. O que, por sua 

vez, densifica sobremaneira propostas como “popularização da ciência”, isto é, os desafios 

que existem quando se investe em políticas que propõem tornar o conhecimento científico 

mais próximo das pessoas. 

Não se trata, óbvio, de posições estanques, mas sim de um processo que, no caso da 

relação do homem com outros animais, já dura, segundo Thomas (2010) e Singer (2010) 

aproximadamente mais de vinte mil anos. Desta travessia, se não se pode afirmar que o 

primeiro companheiro do homem foi o cão, pode-se dizer que tal parceria foi proveitosa para 

os dois lados. Registros arqueológicos sugerem que uma tribo com cerca de cem homens 

convivia com aproximadamente vinte cães, sendo que a função destes últimos é vista como 

muito próxima do que ocorre hoje quando estes animais são fixados em residências ou 

espaços comerciais e/ou de trabalho com a função de seguranças dos lugares. Além disso, nos 

tempos remotos, a velocidade, faro e ouvido do cão ampliava a competência do caçador 

humano. Assim os dois juntos – homem e cão – passaram a se alimentar e viver melhor. 

Se a relação do homem com o cão é percebida em seus aspectos, digamos, positivos, 

não se pode dizer o mesmo em relação ao rato, destacado aqui em função de seu papel nos 

experimentos animais ainda hoje e por ocuparem, de certo modo, o extremo oposto (em 

termos de “afeto”) da relação do homem com os animais. Nesse caso, os ratos e 

camundongos, de modo geral, são vistos há muito tempo como inimigos domésticos. 

Inúmeras doenças, como a peste bubônica ou peste negra e também a leptospirose, entre 

outras, podem ser provenientes desses bichos. Não bastasse, por muito tempo os ratos e 

demais roedores foram pragas para a agricultura. O que significou, ao longo do tempo, uma 

relação ou um imaginário bastante negativo quanto a estes roedores. Algo que nem 

personagens positivados pelo universo do entretenimento no século XX, como o caricato 

Mikey Mouse (1928), criado por Walt Disney, conseguiu alterar. Como também a ciência, 

que há muito emprega ratos e camundongos como cobaias essenciais a testes de pesquisas 

clínicas – ou seja, eles são fundamentais para avaliação de produtos que muitas vezes são 



 

 

17 

decisivos à qualidade da vida humana – consegue reverter a imagem negativa que o senso 

comum consagrou a estes roedores. 

De todo modo, conforme indica o Conselho Nacional de Controle da Experimentação 

Animal (Concea), hoje, mais de 90% da pesquisa com animais se concentra no emprego de 

ratos e camundongos. Dado que, geralmente, não desperta atenção ou comoção quanto o 

direto à vida (ou qualidade de vida) destes animais. E, se pensarmos em termos de dimensões 

especulativas amplas, a mesma situação ocorre em relação ao uso do cão da raça beagle, 

bastante empregado em uma variedade de procedimentos de pesquisas para área da saúde 

humana, veterinária, para proteção do meio ambiente. Vale dizer que entre os motivos que 

levaram o beagle a ser uma das raças de cães mais utilizadas em testes em animais foi devido 

a padronização genética, já conhecida do ser humano, por ser uma raça antiga de cães. O fato 

deles serem de pequeno porte e dóceis para o manuseio, também ajudou na disseminação 

desse cão como cobaia de experimentação científica. Logo, esta raça de cachorro, que tem 

como sua principal representação na cultura o personagem Snoopy (1955), da história em 

quadrinhos (HQ) Peanults, criado por Charles Schulz, foi colocado no mesmo patamar que os 

ratos e camundongos: servir a humanidade em prol do progresso científico.  

Este quadro, digamos, praticamente estável do uso de animais pela ciência com 

finalidade científica nos leva a corroborar com Keith Thomas (2010) e Peter Singer (2010), 

para quem a relação dos homens com os animais ao longo do tempo foi e se manteve 

utilitarista, mesmo com as alterações que as sensibilidades entre pessoas e animais não 

humanos sofreram historicamente. Em outras palavras, especialmente no âmbito da ciência, 

os animais citados, entre outros espécimes, são instrumentos para investigações científicas. A 

experimentação animal no Brasil, regulamentada pelo Ministério de Ciência Tecnologia e 

Inovação (MCTI), por Lei Federal1, determina as diretrizes para o emprego de animais para 

propósitos científicos e didáticos. Ou seja, a polêmica beagle, que citamos inicialmente, se 

projetou vinculada a um cenário que ampliou uma série de argumentos em prol dos direitos 

animais sendo estes percebidos, pelo menos conforme dados que levantamos aqui, de um 

modo não uniforme ou totalizador2. E, envolveu, também, discussões de políticas públicas 

relacionadas à divulgação científica e popularização da ciência já que esta, hoje, está 

vinculada à Melhoria do Ensino e é uma das subáreas da área temática Ciência, Tecnologia & 

                                                 
1 Conhecida como Lei Arouca, a Lei Federal Nº 11.794, de 8 de outubro de 2008. In: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11794.htm 
2 Só para ficar mais claro: como colocado, ratos e camundongos não provocaram a mesma reação, conforme 

discutiremos em outro momento deste trabalho. 
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Inovação para o Desenvolvimento Social, do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação. 

Seus objetivos, de acordo com as informações disponíveis no portal do Ministério, são estes: 

Contribuir para o desenvolvimento social do país, promovendo a 

popularização da C,T&I e colaborando para a melhoria da educação 

científico-tecnológica e de inovação, por meio de: apoio a programas, 

projetos e eventos de divulgação científico-tecnológica e de inovação; 

realização anual da Semana Nacional de C&T, com ampliação do número de 

cidades abrangidas; estabelecimento de cooperação internacional para a 

realização de eventos de educação e divulgação científico-tecnológica e de 

inovação; criação e desenvolvimento de centros e museus de ciência; 

desenvolvimento de programas de educação científico-tecnológica e de 

inovação, em colaboração com o MEC, como olimpíadas de matemática e de 

ciências, feiras de ciências; produção de material didático inovador e de 

conteúdos digitais na internet para apoio a professores e estudantes e para 

divulgação científico-tecnológica e de inovação mais ampla.3 

 

Portanto, apesar de boa parte da população provavelmente não ter plena informação 

sobre as estratégias do governo quando às políticas de popularização da ciência, o fato é que 

uma das questões apontadas por esta pesquisa, conforme discutiremos nesta dissertação, de 

modo geral, as pessoas reconheceram o papel dos Ministérios no acontecimento aqui focado. 

O que significou, para nós, entre outras indicações que o ativismo político pode ampliar o 

potencial de conhecimento quanto às regras e legislações envolvidas nas situações do uso de 

animais pela ciência que, no Brasil, estão vigentes a partir de 2008, quando foi criado o 

Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (Concea). 

É o Concea quem elaborou o Guia Brasileiro de Criação e Utilização de Animais para 

Atividades de Ensino e Pesquisa Científica4. O guia tem a finalidade de orientar 

pesquisadores quanto ao uso de animais para fins didáticos e científicos. Também dá 

diretrizes sobre as estruturas necessárias às edificações em que as cobaias são reproduzidas, 

mantidas ou submetidas aos experimentos. Este material norteia os pesquisadores para que 

estabeleçam uma percepção da relação custo/benefício e do valor intrínseco dos resultados 

pretendidos em seus projetos de pesquisa. Paralelamente, o MCTI realiza outros esforços para 

promover o desenvolvimento de metodologias alternativas que diminuam e/ou substituam o 

uso de animais para essas finalidades. 

Segundo consta neste guia do Concea5, muitos testes que garantem a segurança e 

eficácia de fármacos e medicamentos ainda precisam ser feitos em animais de laboratório. O 

principal argumento para tal necessidade é que existem processos fisiológicos, metabólicos e 

                                                 
3http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/73433/20_Popularizacao_de_CT_I_e_Melhoria_do_Ensino.htm 
4 Conforme a Base Legal da Regulamentação do Concea. In: 

http://www.fesbe.org.br/v8/imagens/base_legal_experimentacao_animal.pdf 
5 Disponível em http://www.mct.gov.br/upd_blob/0238/238052.pdf.  
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interativos que ocorrem em organismos vivos e que não são reprodutíveis em células isoladas 

ou em modelos computacionais. É neste campo que instituições como o Instituto Royal e 

similares integram a estrutura de pesquisa e desenvolvimento de ensaios pré-clínicos. E, por 

isso, recebem investimentos públicos para seu funcionamento adequado e são considerados 

como de interesse nacional pelo governo. 

Este quadro legal e de envolvimento oficial do governo não impediu o que ocorreu no 

que denominamos aqui de o resgate dos beagles ou a polêmica beagle. As situações que 

geraram este episódio foram as duas invasões e o consequente fechamento da unidade do 

Instituto Royal, em São Roque (SP). Na primeira incursão dos ativistas ao Instituto, que 

ocorreu no dia 18 de outubro de 2013, de 485 espécimes empregadas como cobaias, 178 cães 

da raça beagle e sete coelhos foram retirados. Após 19 dias, a Instituição anunciou o 

encerramento de suas atividades nesse munícipio. Um fato que não impediu que no dia 13 de 

novembro houvesse outra ofensiva na unidade do Royal, já desativada. Desta vez, 

equipamentos e veículos foram depredados e documentos, computadores e 300 roedores 

foram levados. 

A justificativa central para a atuação dos militantes é a crença de que tais práticas de 

experimentação animal devem ser proibidas, porque impõem maus tratos desnecessários às 

cobaias6. O argumento e as invasões, como detalharemos nesta pesquisa, provocaram uma 

grande repercussão midiática. Tal notoriedade foi conquistada em programas de auditórios de 

canais abertos de TV e, especialmente, foi alvo de publicações em sites e redes sociais na 

internet. Aliás, foi por intermédio de campanhas nas redes sociais que militantes favoráveis à 

invasão do instituto divulgaram suas ações e organizaram a doação dos cães retirados do 

Instituto Royal7. Estes acontecimentos tiveram continuidade após a invasão e fechamento 

deste instituto de pesquisa. Primeiro, houve abertura de inquéritos para apurar denúncias de 

maus tratos às cobaias por parte do Instituto. Depois, manifestantes e invasores reconhecidos 

foram indiciados pelos crimes de invasão de propriedade, depredação de patrimônio privado, 

receptação e furto de animais8. 

Estes acontecimentos também se desdobraram em mudanças no aparato legal 

brasileiro em relação ao uso de cobaias. Uma delas ocorreu em junho de 2014, quando a 

                                                 
6 Para mais informações acesse o site do Humane Society International Brasil pelo: 

http://www.hsi.org/portuguese/issues/cosmetic_product_testing/facts/cosmetics_qa_portuguese.html. Acessado 

em maio de 2016. 
7Vide página criada no site de relacionamentos Facebook para a comunidade “Adote um animal resgatado do 

Instituto Royal. In: https://www.facebook.com/adoteumanimalresgatadodoinstitutoroyal 
8Conforme a matéria: “Invasão ao prédio do Instituto Royal em São Roque completa um ano” do portal G1 de 

Notícias em 18 de outubro de 2014. In: http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-

jundiai/noticia/2014/10/invasao-ao-predio-do-instituto-royal-em-sao-roque-completa-um-ano.html 

http://www.hsi.org/portuguese/issues/cosmetic_product_testing/facts/cosmetics_qa_portuguese.html
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Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o emprego de animais em testes 

laboratoriais para a produção de cosméticos no país9. O projeto, que prevê multas para quem 

o descumprir quando este virar lei, também impede a indústria cosmética de utilizar cobaias 

em testes de substâncias comprovadamente seguras para o uso humano. Foi incluída no texto 

do projeto uma emenda que permite a indústria cosmética de realizar testes em animais 

apenas em casos de componentes desconhecidos. Nessas situações, os testes serão permitidos 

por até cinco anos. Ou seja, a polêmica beagle foi um caso que não só mobilizou a opinião 

pública, que se expressou e manteve o tema em pauta, como também provocou mudanças na 

legislação brasileira.  

Afinados ao que Karel Kosik (1976) coloca, para nós, situações como as da polêmica 

beagle, podem confirmar o quanto a realidade não se apresenta de forma imediata ao homem. 

Ou seja, que há uma distinção entre a representação e o conceito das coisas em si. Nesta 

perspectiva, apoiados por Kosik (op.cit.), pretendemos, com esta dissertação, contribuir para 

uma compreensão maior do fenômeno, inserindo este estudo entre os que se propõem a 

observar e discutir como a ciência é percebida em um episódio que consideramos 

emblemático, conforme o cenário indicado e as múltiplas reflexões que provoca na medida 

que envolveu, tão clara e ardorosamente, representantes do mundo científico, cidadãos do 

mundo ordinário, ativistas que, conforme Heller (2008) estão em uma situação de suspensão 

do cotidiano10 e, claro, o próprio processo da comunicação. 

Para nós, discutir o conhecimento científico mediado pelos meios de comunicação, 

inclui assumir, conforme Santos (2012), que em um tempo complexo, em que prevalece a 

ambiguidade e a contradição, do ponto de vista sociológico, o discurso científico atual é 

anormal para o cidadão comum. Ou seja, este discurso só será socialmente compreensível se 

for adotado o posicionamento de um diálogo mais pessoal e aproximado dos indivíduos que 

conduzem este tipo de conhecimento com as demais pessoas, ao invés de uma simples 

distribuição de espaços de falas de modo mecânico. Por isso, é essencial percebermos que 

todo conhecimento, em si, é uma prática social que consiste em dar sentido a outras práticas e 

a contribuir para a transformação destas. E que este pode ser um caminho para se 

compreender a complexidade da sociedade como uma configuração de saberes que se 

adequam às várias práticas sociais. 

                                                 
9 Segundo matéria “Câmara proíbe uso de animais em testes de cosméticos” da revista Veja em 05 de junho de 

2014. In: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/camara-proibe-uso-de-animais-em-testes-de-cosmeticos 
10 Conforme discutiremos em seguida. 
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E o lugar que possibilita a transformação dessas práticas sociais é o cotidiano que, 

conforme Heller (2008), é um espaço-tempo que se repete e, simultaneamente, é inesperado. 

Para a autora, uma das principais características da vida cotidiana é o modo como 

manuseamos o que para nós é singular, uma vez que situações singulares nos estimulam a 

reagir e, para tanto, absorvemos e integramos traços do que nos é peculiar e assim lidamos 

com tais situações. No entanto, ainda segundo Heller (op.cit.), no cenário contemporâneo é 

comum não termos tempo para examinar todos os aspectos de algo singular e, por isso, 

geralmente posicionamos tal situação conforme a perspectiva do contexto em que esta ocorre. 

Um diagnóstico que dialoga com Kosik (1976), para quem o cotidiano embute uma relação de 

pseudoconcreticidade, ou seja, uma dimensão que as pessoas vivenciam diversas situações 

sem na verdade compreendê-las integralmente. Para este autor, é a práxis utilitária que explica 

o fato dos indivíduos se familiarizam com certos fenômenos sem, necessariamente, 

compreendê-los. São situações em que os indivíduos são capazes de manipular aspectos, 

processos e relações da vida cotidiana por meio de representações, ao invés de conhecê-las 

concretamente. Situação que avulta em função da onipresença da ciência e tecnologia na vida 

cotidiana atual, o que permitiria uma extensa enumeração de exemplos em relação ao que o 

autor coloca.  

Portanto, nos deparamos com um processo de alienação quase absoluto em relação às 

condições que permitem aos indivíduos sobreviverem no mundo de hoje. Segundo Heller, a 

alienação existe quando ocorre um abismo entre o desenvolvimento da estrutura social diante 

das possibilidades de desenvolvimento do homem enquanto indivíduo sendo que, “quanto 

maior for a alienação produzida pela estrutura econômica de uma sociedade dada, tanto mais a 

vida cotidiana irradiará sua alienação para as demais esferas” (op. cit., p.58). Contudo, tal 

situação encontra brechas para sua superação em função das próprias contradições que gera e 

pelos alargamentos possíveis graças ao que a autora chama de suspensão do cotidiano, 

acionado, entre outros, pelo exercício da arte e/ou do próprio conhecimento científico. 

Considerando, assim as reflexões dos autores mencionados, traçamos o mapa de 

buscas desta pesquisa, no sentido que geraram algumas questões que remetem às situações 

que discutiremos mais à frente nesta dissertação. De todo modo, já é possível supor se o 

distanciamento em relação à experimentação animal é justamente o fato dela ser basicamente 

restrita a cientistas. E também, se as possibilidades atuais de comunicação, disponibilizadas 

em grande parte pela Internet e redes de telefonia móvel, contribuíram para a disseminação 

que este assunto teve junto à sociedade brasileira. Neste sentido, tais questões remetem de 

imediato ao modo como as estruturas comunicacionais, sejam as mídias de massa ou em rede, 
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podem/devem lidar com o conhecimento científico. Isso, diante das possibilidades de estas 

responderem aos problemas sociais que a relação ciência-saúde-sociedade vivencia, 

considerando, ao mesmo tempo, a crise do paradigma científico trazido por Santos (2010). Ou 

seja, no momento em que há uma transição de valores caracterizada pela racionalidade técnica 

e total separação entre natureza e ser humano, seguindo uma lógica em que conhecer tem 

resultado em controle e dominação. 

A primeira hipótese que desenvolvemos nesta dissertação é de que no esforço de se 

mediar assuntos complexos que envolvem a ciência, as mídias exemplificam certos temas em 

demasiado. O que, eventualmente, acarreta em uma compreensão superficial ou errônea 

destes assuntos. Outra hipótese é de que não há o esforço necessário por parte dos cientistas 

e/ou das instituições que geram este saber, em elevar o nível do debate sobre o mesmo. Isto 

porque, grosso modo, pode-se identificar uma prevalência do mundo científico – e não vamos 

aqui, agora, discutir os porquês - de manter uma tradição de apenas repassar notas, normas 

técnicas e orientações às demais áreas da sociedade. Por último, também incluída como 

questão que levantamos nesta dissertação, é se a relação entre homens e animais não humanos 

progrediu ao ponto de superar a lógica utilitarista que acompanha historicamente a 

manutenção de sensibilidades existentes entre estas espécies. 

Previamente, o pressuposto inicial que apontamos é de raiz histórica, sobre outros 

casos em que a ciência, em especial as ciências da saúde, foram mal contextualizadas, no 

sentido das apropriações que se desdobraram delas, sendo que muitas vezes elas foram 

conduzidas e representadas no Brasil de forma verticalizada. Ou seja, sem espaço para 

diálogos, apenas imposta. Sobre isso discutimos mais detalhadamente no próximo capítulo 

desta dissertação. Em seguida, problematizamos as formas que a sociedade encontrou para 

participar da vida pública e colocar, sugerir, demandas e pautas para serem debatidas 

publicamente. 

Podemos somar a esta conjuntura, o que coloca Roger Silverstone (2012), para quem a 

principal conquista da mídia foi ter nos levado a acreditar que o que ela representa é a 

verdade. Uma percepção que tem sido acentuada pelas tecnologias de rede, conforme discute 

Manuel Casttles (2013), que ainda acrescenta que o ciberespaço nos oferece um lugar seguro 

para reivindicarmos direitos, para reescrever nossa própria história. Sob uma percepção 

semelhante, André Lemos (2009) afirma que reconhece na Internet o papel de um redesenho 

de noção da esfera pública que a completa e amplia ao contribuir com novas acepções de 

comunidades e de participação política. O que, segundo este autor, pode servir como fator 

privilegiado de resgate da coisa pública, embora não existam garantias de que a participação, 
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colaboração e a conversação sejam as bases para uma ação política. Neste sentido, a Internet, 

para estes autores, integra a base tecnológica da era da informação e possui, hoje, uma 

importância equivalente ao que foi a rede elétrica na era industrial, pela sua capacidade de 

distribuir o poder de informação (CASTELLS, 2004). 

Tal papel, a partir da Web 2.0, se ampliou, na medida que permitiu que surgissem 

novas possibilidades de se consumir, produzir e distribuir informação pelo espaço urbano por 

meio de comunidades e redes sociais online. No entanto, este fenômeno impulsionou 

instituições do setor privado e também da esfera pública a desfrutarem destes recursos como 

forma de criarem e manterem relacionamentos cativos com os públicos que almejam. Para 

explicar a relação do homem com esta preponderante mutação das estruturas 

comunicacionais, Muniz Sodré (2002) traz a analogia do espelho que reflete e, ao mesmo 

tempo, domina a imagem em sua superfície. Nesta configuração da realidade, as pessoas têm 

a sua percepção afetada por aspectos reais, mesmo que superficiais, de sua própria vida 

cotidiana. Este autor corrobora que a mídia, de certo modo, reduz o discurso do real histórico 

ao que é possível dentro de sua superfície. Portanto, é nessa redução do conteúdo à sua 

imagem que se dá a transformação de mundo. 

Toda esta conjuntura abre a possibilidade de que o conhecimento científico pode, 

finalmente, ter algum nível de influência na sociedade atual, devido ao fato deste tipo de saber 

poder se fazer presente nos assuntos pautados pelas mídias. Ao mesmo tempo, tal 

circunstância se deve também a uma questão de política de governo e pela própria 

importância que a ciência e tecnologia conquistam diariamente, palmo a palmo. Ou seja, de 

algum modo está colocado que as situações que envolvem temáticas sobre assuntos científicos 

sejam acompanhados pela mídia. E que assim, de certo modo, temas científicos ou situações 

que envolvem a ciência, das mais triviais às mais polêmicas, acabam por protagonizar um 

vasto leque de materiais midiáticos, entre postagens em redes sociais, blogs e sites diversos, a 

entrevistas com personalidades que retém algum nível de informação a respeito, passando por 

enquetes ao público em geral, reportagens investigativas sobre casos específicos, entre outros. 

Como coloca Boaventura de Souza Santos (2012), no mundo em que vivemos 

depositamos na ciência e tecnologia a responsabilidade por um futuro revolucionário sendo 

este desenhado como um lugar e tempo com recursos capazes de sanar preocupações no 

desafio de contribuir e prolongar nossa qualidade de vida, entre outras pendências que se 

destacam nos debates coletivos atuais. E que este saber científico dá suporte ao progresso 

econômico e bem-estar de nações, enquanto se faz necessário para inúmeras decisões 

cotidianas e para uma melhor compreensão da realidade. Trata-se, claro, de um diagnóstico 
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aparentemente simples mas, sabemos, na concretude desta expectativa há uma profusão de 

questões complexas – e a polêmica beagle pode ser reconhecida, conforme pretendemos 

discutir, como uma situação que explicita (ou, no mínimo, infere), as contradições sociais que 

atravessam tal “paradigma”. 

Em outras palavras, há um vasto leque de controvérsias latentes no desenvolvimento 

da ciência e tecnologia que significam, ainda hoje, amplos debates envolvendo toda a 

sociedade. Dentre eles pode-se destacar procedimentos médicos como abortos, eutanásia, 

intervenções cirúrgicas estéticas que colocam em risco a vida humana e assuntos 

correlacionados a crises ambientais como o aquecimento global, emprego de organismos 

geneticamente modificados ou tecnologias de vigilância pública. São assuntos que implicam 

em conhecimentos técnicos-científicos específicos, mas também tangem aspectos éticos, 

filosóficos e de posicionamentos de vida particulares a cada indivíduo. Uma dualidade que 

encontra eco ao que coloca Santos (2010), cuja proposta de processo colaborativo de 

produção de saberes, abrangendo as diversas áreas do conhecimento, é passível de ser 

estendida, pensando-se em uma comunicação da ciência em que o conhecimento científico e o 

senso comum dialoguem. 

Seguindo, portanto, as trilhas aqui apresentadas, esta dissertação estrutura-se do 

seguinte modo. Inicialmente, buscamos conceituar como a ciência se faz presente em nosso 

cotidiano em uma perspectiva assentada pelo percurso histórico. Por isso, focamos, 

brevemente, a história do desenvolvimento do conceito de ciência e a partir daí passamos a 

discutir as formas da ciência se tornar mais social, no sentido dela se integrar ao cotidiano das 

pessoas de modo geral. Para isso, problematizamos rapidamente, comunicação científica, 

divulgação e popularização da ciência, entre outros conceitos teóricos correlatos. Também 

consideramos relevante trazermos uma seleção de episódios históricos, tendo como horizonte 

a proposta de evidenciar a relação entre comunicação e ciência no Brasil. 

No capítulo seguinte o foco foi discutir a relação de ações coletivas na sociedade civil, 

como a que desencadeou o episódio do resgate dos beagles. Contextualizamos tais ações 

diante do protagonismo da Internet e das mídias sociais, dando ênfase ao espaço híbrido em 

que são articuladas as tecnologias de rede e as ações coletivas de modo simultâneo, no virtual 

e nas ruas. Já no capítulo quatro, o tema foi a relação atual dos homens com os animais 

domésticos. Problematizamos, também, a questão das cobaias em pesquisas e testes clínicos. 

A partir daí a perspectiva que assumimos foi a de buscar compreender a polêmica beagle na 

conjuntura que ela se deu, dentro e fora do espaço midiático da Internet e dos sites de redes 

sociais. Mobilizados, por tanto, por este objetivo, fizemos um levantamento documental do 
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episódio, destacando os dias mais marcantes desse episódio, ou seja, o que podem ser 

reconhecidos como pontos de inflexão (mesmo que relativa). 

Metodologicamente este trabalho foi norteado por considerações de três fontes de 

informações especializadas em monitoramento de conteúdo em mídias sociais e análise de 

dados digitais. A saber, as agências R18 de São Paulo, a Frog do Rio de Janeiro e o aplicativo 

e site SentiMonitor do Rio Grande do Sul. Estas fontes realizaram pesquisas baseadas no 

rastreamento de palavras-chave e monitoraram termos relacionados às manifestações do 

Instituto Royal durante o período em que ocorreu esta situação do resgate dos beagles. 

Paralelamente, foi realizada uma observação direta junto aos sites de redes sociais estudados – 

principalmente o Facebook –, em especial perfis de personalidades públicas que se 

posicionaram a respeito do caso e páginas de comunidades criadas em prol desse assunto. De 

forma complementar, também realizamos uma seleção de notícias do Portal G1 do estado de 

São Paulo e Região de Sorocaba e Jundiaí. A escolha deste site como mais uma fonte de 

informações se deu principalmente devido à localização dessas redações serem próximas do 

município de São Roque e pelo volume de conteúdos sobre o episódio aqui analisado. Por se 

tratar de um assunto que ocasionalmente é revisitado devido aos processos judiciais que 

decorreram dele, ou como forma de rememorar o episódio que está prestes a fazer três anos, 

procuramos delimitar o período pesquisado entre conteúdos publicados até um mês antes do 

ocorrido e um mês após o início do mesmo. Todo este percurso foi acompanhado, sempre, da 

revisão bibliográfica (cujos eixos centrais foram história da ciência no Brasil, popularização 

da ciência, ativismo social e ativismo na Internet e, ainda, relação dos homens com os 

animais), construímos este estudo cuja motivação inicial foi o impacto causado por um fato 

avaliado, em um primeiro instante, como inusitado. Sentimento que, acreditamos, foi também 

compartilhada por muitos cidadãos da vida ordinária. 
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2 – PRAZER, CIÊNCIA! 

 

No percurso deste capítulo buscamos refletir sobre como a ciência se faz conhecida 

socialmente. Por isso, nos concentramos em identificar traços da articulação do processo e do 

conhecimento científico na sociedade, sob a ideia de contextualizar seu desenvolvimento no 

Brasil. Depois, passamos pelas conceituações de autores sobre as trajetórias e esforços de se 

sociabilizar este saber. Por fim, trataremos sobre três episódios que, em épocas e contextos 

diferentes, tiveram notoriedade midiática em território nacional e que, de certo modo, ainda 

dialogam com o caso do resgate beagle investigado com mais afinco nesta dissertação. 

A questão mais complexa de ser respondida ao tratamos sobre ciência é a que diz 

respeito a sua definição. Embora derive dos termos latinos skei, scire e scientia que possuem 

significados próximos a distinguir, saber e conhecer, para Newton Freire-Maia (1998) 

raramente os filósofos da ciência se propõem a definir o que é ciência. Tal recusa ocorre, 

primeiramente, porque toda definição seria incompleta e excludente; em seguida pela própria 

complexidade do tema e, por fim, justamente, devido à falta de acordo entre as significações 

criadas. Deste modo, a ciência, em geral, suporta diversos conjuntos de saberes nos quais são 

elaboradas as suas teorias baseadas nos seus próprios métodos científicos. De acordo com 

Freire-Maia, a ciência se articula com o meio social e é “produto da sociedade, influi nela e 

dela sofre as influências” (op. cit., p. 128). 

 

2.1 – Trajetórias e embates do conhecimento científico 

Recuperar a trilha do que hoje identificamos como ciência moderna, de forma 

sintética, indicaria, como um dos marcos iniciais, Francis Bacon (1561-1626), que se destacou 

por ter fixado a base do que Descartes transformaria, mais tarde, em método científico. Em 

suas investigações, Bacon afirmava que somente a investigação científica poderia garantir o 

desenvolvimento do homem e o domínio do mesmo sobre a natureza. Posteriormente, com a 

obra Discurso do Método, de René Descartes (1596-1650), foram lançados, de fato, os 

fundamentos do método científico moderno. Nesta obra, foi proposta uma instrumentalização 

da natureza por intermédio da explicação matemática e racional dos fenômenos e a sua 

mecanização, em que, para se compreender um todo, bastaria se compreender as suas partes 

(CHAUÍ, 1995). 

Após Descartes, Auguste Comte (1798-1857) contribuiu para tornar o método 

científico mais abrangente, o qual se refere a um conjunto de regras básicas de como deve ser 

o procedimento a fim de produzir conhecimento científico. Para Comte, ao invés de se buscar 



 

 

27 

as causas das coisas, deveriam ser encontradas as leis efetivas da natureza. Marilena Chauí 

(1995) coloca que a partir daí Comte organizou o conhecimento da natureza, composta por 

classes de fenômenos, desenvolvendo tal abordagem até à elaboração do positivismo. Este, 

embora ainda presente na sociedade contemporânea, passou a ser questionado de forma mais 

sistêmica a partir dos anos 1960, no âmbito das ciências sociais. Para Chauí (op. cit.), neste 

período a Filosofia passa a desconfiar do otimismo científico-tecnológico do século anterior 

em função de diversos acontecimentos como as duas guerras mundiais, o bombardeio de 

Hiroshima e Nagasaki, os campos de concentração nazistas, as guerras da Coréia, do Vietnã, 

do Oriente Médio. E, também, as ditaduras sangrentas da América Latina, a devastação de 

recursos naturais, os perigos cancerígenos de alimentos e remédios, entre outros males 

enumerados por esta autora, que foram, de acordo com ela, cruciais para se repensar o 

ressurgimento do interesse por questões ligadas à filosofia, ética, ciências políticas e demais 

formas de conhecimento não contemplados pelo positivismo. 

A crise do positivismo, no entanto, não abalou a onipresença da ciência contruída ao 

longo do século XX, o que, entre outras consequências, mobilizou a comunidade científica na 

direção de sua compreensão Robert Merton (1910 - 2003), por exemplo, um dos primeiros 

sociólogos a ter a ciência como objeto de estudo no século XX, procurou entender as regras e 

valores que vigoravam na comunidade científica. Para isso, fez uso de entrevistas e 

observações com cientistas, concluindo que esses atores trabalham de acordo com 

determinadas normas de comportamento, como o universalismo, referente às verdades 

científicas que não dependem da classe, sexo, religião ou nacionalidade de quem as propõe. 

Outro conceito caro aos cientistas, segundo Merton, é o “comunismo”, no sentido de que as 

descobertas científicas nascem da colaboração social e devem ser compartilhadas por todos e, 

também, o desinteresse, pois na ciência não haveria lugar para motivações individuais. Por 

último estaria o ceticismo organizado, porque todas as ideias devem ser testadas e estão 

sujeitas à apuração de uma comunidade de especialistas (MERTON, 1979). 

Posteriores a este trabalho, outros autores e pesquisadores que se debruçaram sobre as 

possibilidades de se estudar o lado social da ciência, contribuíram com reflexões que, de certo 

modo, complementam as análises realizadas por Merton. Pierre Bourdieu (2003, p. 21) por 

exemplo, distingue que deve haver equilíbrio entre a ciência pura, desprovida de necessidades 

sociais, da ciência escrava, dependente do contexto externo. Para ele, o campo científico “é 

um mundo social e, como tal, faz imposições, solicitações etc., que são, no entanto, 

relativamente independentes das pressões do mundo social global que o envolve”. Este autor 

ainda aponta que, embora haja um constante esforço por parte dos agentes e instituições para 
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este campo se desenvolver conforme os próprios entendimentos, as influências do 

macrocosmo, da sociedade − economia, política etc. −, limitam a excessiva autonomia da 

ciência. Por isso, Bourdieu destaca também que o prestígio do pesquisador no ambiente 

depende do acúmulo de capital científico, “uma espécie particular do capital simbólico [...] 

que consiste no reconhecimento (ou no crédito) atribuído pelo conjunto de pares-

concorrentes” no interior do campo científico (BOURDIEU, 2003, p.26). 

Já o pesquisador Bruno Latour (2000), se interessou em compreender como, na 

prática, ideias individuais ou de um grupo de cientistas tornam-se fatos científicos 

amplamente aceitos pela comunidade. Assim, ele vai propor a abertura da “caixa preta da 

ciência”, uma vez que elementos culturais, econômicos, políticos e sociais são tão importantes 

quanto os aspectos técnicos no processo de construção do conhecimento científico. Ao lado 

de seu parceiro pesquisador, Steven Woolgar, Latour passou dois anos em um laboratório do 

Salk Institute, na Califórnia (EUA), para acompanhar a rotina de cientistas (LATOUR e 

WOOLGAR, 1986). Depois, estes pesquisadores concluíram que o cientista precisa combinar 

habilidades técnicas, políticas e diplomáticas, além de fazer alianças, para que seus 

argumentos e resultados sejam aceitos (idem, LATOUR, 2000). 

Em relação ao eixo de articulação de saberes com a sociedade além da comunidade 

científica, o sociólogo Boaventura de Sousa propõe que uma das características do 

conhecimento científico atual é a aproximação que ocorre com o senso comum, por este ter 

algumas virtudes reconhecidas por enriquecerem a nossa relação com o mundo. Santos define 

senso comum como “o menor denominador comum daquilo que um grupo ou um povo 

coletivamente acredita” (2012, p. 37). Um conhecimento que é compartilhado entre os 

indivíduos de um grupo e sobre o qual há interação. O nascimento das ciências sociais no 

século XIX, para Santos, ocorre por meio de um movimento contrário ao senso comum. A 

relação das ciências sociais com o senso comum tem sido complexa e ambígua por diversos 

motivos, como, por exemplo, estar relacionada a determinadas correntes teóricas que não 

desejam a ruptura com o senso comum e, em seguida, porque diz respeito às correntes que 

propõem a ruptura, porém "[...] tem várias concepções do senso comum, umas salientando sua 

positividade, outras, sua negatividade" (ibid. p.37). 

Deste modo, Santos alega que é necessária uma ruptura epistemológica inversa à que 

ocorrera na ciência moderna, ou seja, em vez de distanciar-se do senso comum para atingir 

um nível qualitativo para a pesquisa científica, agora é necessário aproximar esse 

conhecimento o máximo possível do conhecimento do senso comum, pois o "[...] 

conhecimento científico pós-moderno só se realiza enquanto tal na medida em que se converte 
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em senso comum" (ibid., p.56). A esta ruptura inversa, ele chama de "dupla ruptura 

epistemológica" e afirma, ainda, que a ciência pós-moderna, ao "sensocomunicar-se", não 

"[...] despreza o conhecimento que produz tecnologia, mas entende que, tal como o 

conhecimento se deve traduzir em autoconhecimento, o desenvolvimento tecnológico deve 

traduzir-se em sabedoria de vida" (ibid., p.57). 

Trata-se de uma desconstrução que não é simples nem indiscriminada por se orientar 

para garantir a emancipação e a criatividade da existência individual e social. Valores que 

para Santos só a ciência pode atingir mas que não pode realizar enquanto ciência. "Será um 

conhecimento edificante, mais formativo do que informativo, tanto na contemplação, como na 

transformação do mundo, criador e não destruidor da competência social dos não cientistas 

[...]" (idem, 2012, p.41). O autor declara que a dupla ruptura procede a um trabalho de 

transformação tanto do senso comum como da ciência. Enquanto a primeira ruptura é 

imprescindível para constituir a ciência, mas deixa o senso comum tal como estava antes dela, 

a segunda ruptura transforma o senso comum com base na ciência. Com essa dupla 

transformação pretende-se um senso comum esclarecido e uma ciência prudente. 

Buscando estender o que Santos (2010; 2012) coloca, buscamos a filósofa Agnes 

Heller (2008), para quem todos os homens possuem vida cotidiana prática e uma 

possibilidade latente de relação com saberes científicos. Desde modo, para que haja a 

dissolução do saber científico novamente no senso comum, é preciso relacioná-lo a esses 

saberes da prática, inerente aos indivíduos, ou seja, superar a dicotomia estabelecida entre o 

ato contemplativo pertinente ao cientista e a ação relacionada ao homem ordinário. O autor e 

educador brasileiro Rubens Alves (2011) adere e complementa a opinião de Santos ao 

mensurar que o senso comum foi criado por pessoas que se consideravam "[...] acima do 

senso comum, como uma forma de se diferenciarem de outros que, segundo seu critério, são 

intelectualmente inferiores" (op. cit., p.13). Porém, enquanto a burguesia estava no poder, o 

conceito filosófico de senso comum tornou-se desvalorizado, significando um conhecimento 

artificial e ilusório. Conforme Alves, a ciência também pode se converter em mito, o que é 

uma conversão perigosa, pois, neste caso distorce o comportamento e atrapalha a fluidez do 

pensamento. O autor diz que essa conclusão é um dos pontos engraçados e trágicos da 

ciência. Quando há a crença de que alguém está pensando por um determinado grupo, este 

último exime-se da atividade de pensamento e pode simplesmente fazer o que os cientistas 

mandam. 
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2.2 – Um breve resgate sobre ideia de sociabilizar a ciência 

O imaginário popular que se tem sobre a ciência é muito vasto. Somam-se a isso as 

possibilidades de fazer a ciência mais conhecida. Uma articulação nesse sentido, que com 

certeza despertou a atenção de muitas pessoas de forma positiva, foi a elaboração do enredo 

da escola de samba carioca, Unidos da Tijuca, no ano de 2004, que decidiu contar no 

Sambódromo um pouco do processo de produção científica11, com o enredo "O Sonho da 

Criação, a Criação do Sonho – A Arte da Ciência no Tempo do Impossível" (ver Figura 1). 

Desde a escolha do tema, a ideia e a possibilidade de se levar ciência ao Carnaval carioca 

resultou de uma parceria entre o carnavalesco da escola, Paulo Barros, e os pesquisadores da 

Casa da Ciência, Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). 

 

 

Figura 1: Detalhes do carro alegórico "Máquina do tempo" e do cientista Albert Einstein. 

 

Cientistas integraram a equipe do galpão da escola de samba e felexionaram a 

possibilidade de trabalhar com ideias, até mesmo distantes do escopo de alcance da ciência 

real, beirando a ficção, desde que houvesse alguma base científica. Um exemplo disso, foi 

terem trabalhado com a possibilidade de viagem no tempo.  Conforme os pesquisadores da 

UFRJ, que participaram deste projeto, a possibilidade de viajar no tempo com uma máquina 

ou com outros recursos, já foi tão explorada por filmes e obras literárias que acaba tendo um 

referencial no presente. Também não se pode ignorar que é possível encontrar alguma relação 

com as teorias de Einstein sobre tempo e espaço, que dão margem a este sonho de que, e, 

algum lugar do futuro, esse poderia ser um invento viável. 

                                                 
11 Para mais informações acesse o site da Casa da Ciência da UFRJ pelo: 

http://www.cciencia.ufrj.br/Carnaval_Ciencia/cienciadasamba/div_fdsp.html. Acessado em março de 2016. 

http://www.cciencia.ufrj.br/Carnaval_Ciencia/cienciadasamba/div_fdsp.html
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O caso desta “ciência que virou samba” relembra uma das ideias originais de se 

sociabilizar a ciência, que surgiu no século XVII, na era do renascimento na Europa. Neste 

momento histórico, juntamente com a prática dos mecenas de artes e de literatura, havia os 

que se interessavam por ciências. Foram estes que iniciaram as primeiras práticas de 

patrocínio e fomento de conteúdo científico no mundo (GIACHETI, 2006). Já no Brasil este 

tipo de prática chegou apenas em 1808, juntamente com a família real portuguesa que 

possibilitou a origem das primeiras instituições de pesquisa no país. Com a abertura dos 

portos brasileiros às nações amigas de Portugal foram criadas as duas primeiras faculdades de 

medicina12 (idem). Resumidamente, neste período de tempo, a saúde passou a ser 

institucionalizada no país13 e, além dela, foram iniciados esforços com temas relacionados ao 

meio ambiente14 e à criação de um acervo brasileiro, que foi herdado da coroa portuguesa15. 

Em paralelo a isso, também foi fundada a Impressão Régia, que oficializou o surgimento da 

imprensa no Brasil, possibilitando o início das atividades de diversos jornais e revistas, entre 

os quais, a Gazeta do Rio de Janeiro (1808), o Correio Braziliense (1808) entre outros 

(MOREIRA e MASSARANI; 2002). 

Depois desta primeira onda de criação de aparatos técnicos e científicos no país, com o 

decorrer da consolidação do período imperial, a ciência passou a progredir de modo mais 

lento. Sendo que apenas no final deste período até meados da segunda década do início do 

século XX, outras várias instituições vieram a surgir16 (GIACHETI, 2006). Neste período de 

transição de séculos, algumas personalidades brasileiras despontaram no desenvolvimento 

                                                 
12 A primeira faculdade de Medicina do país, foi na Bahia. Seguida da Escola de Medicina do Rio de Janeiro, 

que atualmente integra a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), esta que foi criada no dia sete de 

setembro de 1920, com o nome de Universidade do Rio de Janeiro. Foi reorganizada em 1937, quando passou a 

se chamar Universidade do Brasil e desde 1965 possui a denominação atual. In: http://goo.gl/9veOGJ. Último 

acessado em janeiro de 2015. 
13 Houve a criação da primeira organização nacional de saúde pública do país, o Serviço de Saúde dos Portos, 

que possuía delegados nos demais estados brasileiros e que em 1811 se tornou a Junta Vacínica da Corte. O que 

demonstra o que foi uma das maiores preocupações sanitárias durante todo o período colonial, dando origem à 

diversas ações que buscavam minimizar os constantes surtos epidêmicos da doença, que apresentava sempre um 

alto grau de letalidade. Com a descoberta da vacina antivariólica em 1778, a técnica de variolização que era 

utilizada na Europa desde o século XVI foi paulatinamente sendo substituída. Para uma melhor contextualização 

do tema, acesse o site: http://linux.an.gov.br/mapa/. Último acesso em outubro de 2016. 
14 Também em 1808, foi criado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o qual foi cercado por disputas políticas, 

casos de espionagem e contrabando. Visto que ainda nesta época os surgimentos de jardins botânicos estavam 

relacionados a atividades de biopirataria entre colônias e metrópoles, pois, neste período, o poder sobre 

determinadas espécies representava grandes vantagens econômicas e estratégicas. Mais informações, disponível 

em: http://jbrj.gov.br/jardim/historia. Último acesso em janeiro de 2016. 
15 O acervo real trazido para o país junto com a corte portuguesa, somava cerca de sessenta mil peças, entre 

livros, manuscritos, mapas, estampas, moedas e medalhas. Isso motivou que no ano de 1810 fosse criada a 

Biblioteca Nacional e posteriormente em 1818 o Museu Nacional. Para mais informações, acesse: 

http://www.museunacional.ufrj.br/o-museu/visao-geral. Último acesso em janeiro de 2016. 
16 Este foi o caso do Instituto Agronômico de Campinas (1887), do Instituto Butantan (1901) no município de 

São Paulo, criado para combater um surto de peste bubônica que se propagava no porto de Santos em 1899. 

http://jbrj.gov.br/jardim/historia
http://www.museunacional.ufrj.br/o-museu/visao-geral
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científico e seus resultados possuem importância internacionalmente reconhecida até a 

atualidade. Como, por exemplo, o médico sanitarista Adolfo Lutz17 (1855 – 1940), o primeiro 

cientista latino-americano a estudar e confirmar os mecanismos de transmissão da febre 

amarela pelo Aedes aegypti. O também médico e sanitarista, Osvaldo Gonçalves Cruz (1872 – 

1917), fundador do Instituto Soroterápico Federal (1900), no Rio de Janeiro, hoje em dia, 

reconhecido como Instituto Oswaldo Cruz. 

Além desses cientistas citados, houve outros nomes de brasileiros, não apenas na área 

médica e de saúde humana, mas em outros campos do saber que despontaram de forma 

internacional. Neste sentido, talvez Alberto Santos Dumont18 (1873 – 1932) o qual projetou, 

construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina no mundo e contornou 

pioneiramente a Torre Eiffel com o seu dirigível Nº 6, seja um dos mais conhecidos. No 

entanto, o registro de iniciativas nesta época que privilegiavam a reflexão sobre o 

conhecimento científico, ou, no mínimo, que realizava a “vulgarização da ciência”, no sentido 

de falar sobre esse assunto, de apresentá-lo a quem não está familiarizado com essas questões, 

eram menos evidenciados. 

Contudo, existiam. Tanto que surge um pioneiro de práticas em prol de fazer a ciência 

mais conhecida: Edgard Roquette-Pinto19 (1884 – 1954). Reunindo diversas formações 

acadêmicas, ele se aliou a um grupo de intelectuais, em sua maioria ligados às principais 

instituições científicas e educacionais do Rio de Janeiro e, juntos, passaram a organizar 

conferências abertas ao grande público. Também, foram os primeiros a empregar os meios de 

comunicação disponíveis nesta época para difundir ideias, conforme coloca a pesquisadora 

Massarani (1998). Enfim, apresentar a ciência a quem tivesse o interesse de ouvir e aprender. 

O que, para esse momento da história, pode ser considerado um grande feito. 

Este grupo de intelectuais participou intensamente de várias atividades que 

constituíram o estopim de um novo caminho para o desenvolvimento da pesquisa básica e 

para a difusão mais ampla da ciência no Brasil. Os membros de tal grupo tiveram como 

estratégia o desenvolvimento da pesquisa científica e a construção da identidade de um novo 

                                                 
17 Para saber mais informações, acesse: 

http://www.ial.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=63 
18 Para mais informações, acesse: http://educacao.uol.com.br/biografias/alberto-santos-dumont.jhtm 
19 No longo currículo de Roquette-Pinto, consta que ele foi a primeira pessoa que trabalhou com recursos 

audiovisuais com enfoque em atividades de divulgação científica no Museu Nacional a partir do ano de 1906. 

Ele também foi responsável pela implantação de uma “filmoteca” no ano de 1910 neste museu, onde exibiu aos 

visitantes – sua primeira produção no campo da cinematografia – o documentário “Os Nhambiquaras” em prol 

da Expedição Rondon. A Expedição Científica Rondon-Roosevelt teve como líderes Marechal Cândido Rondon 

e Theodore Roosevelt, e ocorreu entre 1912 a 1914. Mais informações disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012002000100006, Acessado em março de 

2016. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Febre_amarela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Febre_amarela
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tipo de intelectual no país. Chegaram a concatenar com as visitas de alguns importantes 

cientistas estrangeiros como Albert Einstein e Marie Curie (MASSARANI, 1998). E, assim, 

despertaram o interesse da imprensa, contagiaram a pequena comunidade acadêmica da época 

e atingiram um público mais amplo e diversificado. 

Na sequência pode-se afirmar que os anos de 1940 foram decisivos para outra 

personalidade importante na história do desenvolvimento da ciência brasileira: o médico e 

economista José Reis (1907 – 2002) que se consolidou como o pai da divulgação científica no 

Brasil (GIACHETI, 2006). Os autores Moreira e Massarani (2002) relatam que entre suas 

principais atividades José Reis contribuiu para a fundação da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), entidade que nas décadas seguintes se tornou referência na 

realização de eventos e publicações de documentos com conteúdo de sociabilização da 

informação em Ciência e Tecnologia. O número de ações pela popularização passou a ser 

mais intenso, inclusive em todo o mundo, a partir do fim dos anos de 1970. Neste período, no 

Brasil, podemos indicar como marcos para a área, a criação da Associação Brasileira de 

Jornalismo Científico (1977)e do Prêmio José Reis de Divulgação Científica20 (1978). 

Após este ápice de ações a ideia da necessidade de se popularizar a ciência foi se 

esfriando gradualmente, até ressurgir com força, de novo, nas décadas de 1970 e 1980. A 

partir de então, as iniciativas na área, foram reinventadas e ganharam um caráter mais 

permanente e profissional (GIACHETI, 2006). Na década de 1980, por exemplo, surgem as 

primeiras tentativas de se realizar programas de ciência para a televisão e são criadas uma 

nova geração de revistas voltadas especificamente para a divulgação de temas científicos. Há, 

também, a criação de uma série de espaços, já no fim dos anos 1980 e início dos 1990, em 

especial centros participativos, inspirados em grande parte na experiência pioneira do 

Exploratorium, em São Francisco, nos Estados Unidos (MASSARANI et al, 2005). 

Sobre a conjuntura mundial desse período, Yurij Castelfranchi (2010) faz uma ressalva 

de que a Guerra Fria justificou o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento em muitos 

países chamados desenvolvidos. Sobre este ponto, este autor ilustra a corrida espacial como 

um exemplo de investimento em tecnologias que não possuíam benefícios sociais imediatos, 

“em nome da segurança nacional, do prestígio do país, da liberdade, mas também do fascínio 

da investigação de fronteiras desconhecidas e da exploração do homem no cosmo” (idem, p. 

14). Castelfranchi compreende que o prestigio e a influência dos países dependem do 

                                                 
20 Iinstituído pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CAPES) em 1978. Em sua 

homenagem também é nomeado o Núcleo José Reis de Divulgação Científica, de pesquisa e educação, Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 
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suprimento de pessoal técnica e cientificamente qualificado, bem como de uma habilidosa 

comunicação e divulgação científica. Sendo que, para ele, “a comunicação da ciência serve, 

então, tanto como ‘adubo’ para um sistema de C&T competitivo, como para demarcar 

sucessos, primados, supremacia neste campo” (ibid. p.14). 

Já na primeira década dos anos 2000 é criada no Brasil pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). Que se tornou um 

evento anual de grandes proporções, mobilizando um número cada vez mais expressivo de 

pessoas em torno de discussões e atividades ligadas à ciência. Contudo, como a proposta aqui 

é passar rapidamente por este processo, com uma breve contextualização de como ocorreu a 

articulação entre a ciência e sociedade no Brasil, indicamos outros trabalhos que se dedicam a 

fazer uma historiografia mais completa dos fatos, pessoas e instituições envolvidas nestes 

trâmites. Entre estes estudos, podemos citar: Massarani (1998), Giacheti (2006), Almeida 

(2012) etc. Além disso, estes mesmos trabalhos, contribuem com mapeamentos do modo 

como se chama esta área de estudo, pois não há um consenso de como nomeá-la. Assim, 

existem uma variedade de termos21, como divulgação científica, vulgarização da ciência, 

alfabetização científica, difusão da ciência, popularização da ciência, cultura científica, 

comunicação pública da ciência, compreensão pública da ciência, engajamento público na 

ciência, entre outros, que buscam poder fornecer indícios dos conceitos, intenções, 

pressupostos filosóficos e formas de maneira geral de tratar esta relação entre ciência e 

sociedade. 

 

2.3 – Muitas formas de abordar a ciência 

Dados recentes levantados pelo até então Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), em julho de 2015, constataram um grande interesse dos brasileiros por 

ciência e tecnologia. Os resultados deste estudo integram uma série de análises sobre a 

percepção pública da ciência e tecnologia no país, realizado pelo Centro de Gestão e Estudo 

Estratégicos (CGEE). De acordo com este levantamento, 61% dos entrevistados 

demonstraram interesse por ciência e tecnologia (C&T). Este índice elevado pode ser 

comparável às médias de países que realizaram pesquisas semelhantes, como na União 

Europeia, por exemplo, em que 53% afirmaram ter interesse por assuntos de C&T. De acordo 

com o até então ministro Aldo Rebelo, esses dados iriam orientar o posicionamento, a ação e 

                                                 
21 Há diferenças conceituais, claro, mas optamos por esta enumeração em função de não ser exatamente esta a 

discussão que propomos, além da relativa problematização que cerca qualquer perspectiva de exatidão em 

relação a estas denominações.  
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as políticas públicas de popularização científica no país. Conforme Rebelo: "Há expectativa 

extremamente positiva quanto a função social das pesquisas e há também dados graves, como 

o baixo nível de informação sobre as ações e iniciativas científicas e tecnológicas"22. 

Ainda segundo este levantamento, 73% das pessoas consultadas, afirmaram que as 

atividades científicas e tecnológicas trazem mais benefícios do que malefícios para a 

população. Ao comparar estes resultados de enquetes internacionais, o Brasil se destaca como 

um país otimista quanto aos benefícios das atividades de pesquisa e desenvolvimento. Sendo 

que assim, é possível aventar que a sociedade brasileira atual vê a ciência como geradora de 

resultados aplicáveis às suas vidas e capaz de solucionar problemas. A presidente da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Helena Nader, se posicionou 

quanto ao papel da mídia no processo de popularização da ciência, ao afirmar que: "Os 

cadernos sobre ciência e tecnologia estão cada vez menores ou deixando de existir". Neste 

sentido, pode-se ser averiguado que muitas vezes na grande mídia os principais destaques m 

relação ao progresso da ciência, são para os que ocorrem fora do Brasil. 

A colocação de Helena Nader constata o que ainda é uma realidade junto à estrutura 

comunicacional do país, na qual é possível diagnosticar que a grande mídia praticamente não 

investe em pautas relacionadas à ciência produzida no Brasil. Com exceção de casos 

extraordinários, como é o de campanhas e pesquisas realizadas para sanar problemáticas como 

a Dengue ou mais recentemente, o Zika vírus, há poucas matérias jornalísticas sobre ciência, 

sendo que, de modo geral, não há muitas referências sobre as conquistas dos cientistas e 

instituições brasileiros. Por isso, Nader ainda mencionou que os dados do estudo mencionado, 

mostram a necessidade de reverter o quadro em termos do reconhecimento das instituições e 

das pessoas. 

Tal opinião da presidente da SBPC encontra respaldo no que coloca a pesquisadora 

Graça Caldas, por exemplo, de que “a percepção do papel educativo da mídia na formação da 

opinião pública e geração de uma consciência crítica sobre a influência da ciência e da 

tecnologia no mundo moderno é fundamental para o exercício pleno de uma cidadania ativa” 

(2002, p.73). Para esta autora, o papel da divulgação científica é fundamental como 

instrumento de difusão do conhecimento. Nesta perspectiva, a divulgação do conhecimento 

científico para o público em geral, e não apenas para a comunidade científica, pode ser visto 

como uma ferramenta de inclusão na sociedade. Em outras palavras, a comunicação deveria 

                                                 
22 Para mais informações consulte a matéria: MCTI lança estudo sobre a percepção pública da C&T, disponível 

no site: http://www.mcti.gov.br/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/mcti-lanca-estudo-sobre-a-

percepcao-publica-da-c-t;jsessionid=280A694A7EDA4A8C14E7B7A0F0766331. Último acesso em março de 

2016. 
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ser reformatada não apenas como um instrumento de disseminação da informação mas, 

principalmente, para a formação de uma cultura científica. 

Neste sentido, em uma concepção mais crítica de divulgação científica, ela pode ser 

compreendida como uma prática social, que envolve uma rede complexa de conhecimentos, 

técnicas, financiamentos, favores e disputas. E que esta prática deve chegar ao público para 

uma relação mais profícua entre ciência e sociedade. Assim, para que seja viável uma 

compreensão da ciência junto à sociedade, a população que forma esta sociedade precisa de 

algo além do que o mero conhecimento dos fatos. Conforme o pesquisador britânico, John 

Durant (2005), mais do que repassar imagens idealizadas de “atitudes científicas” e de 

“métodos científicos”, é crucial para uma percepção da ciência como produto social, que a 

sociedade tenha uma percepção sobre o modo pelo qual o sistema social da ciência realmente 

funciona para, desde modo então, passar a divulgar o que é conhecimento confiável a respeito 

do mundo. 

Além destas reflexões, é preciso mencionar que a comunicação da Ciência e 

Tecnologia é de grande importância política. Por isso mesmo, desde a Segunda Guerra 

Mundial, como já colocado, muitos governos se deram conta de que, para garantir a 

supremacia militar e a segurança nacional, “são necessários sistemas baseados em alta 

tecnologia e conhecimento de ponta em quase todas as áreas. Junto com os exércitos e as 

forças de segurança convencionais, é necessário dispor de um exército de técnicos e 

pesquisadores” (CASTELFRANCHI, 2010, p.14). Assim, esta situação só pode ser gerada, 

orquestrada e renovada a partir de, entre outras coisas, um sistema de educação formal e não 

formal em ciências, bem como de divulgação e jornalismo científico de qualidade. Isto 

porque, inúmeros debates de questões políticas, éticas, econômicas entre outros, são 

atravessados ainda hoje por informações científicas. Um quadro que impõe um 

direcionamento e gestão não só da pesquisa científica e das aplicações tecnológicas, mas 

também da política nacional e internacional como um todo, que envolva, cada vez mais, a 

sociedade civil (idem). 

Este envolvimento do cidadão ocorre de forma indireta, por meio de suas escolhas 

como consumidor, eleitor, educador etc. Ou, de forma direta, com protestos, lobbies, greves, 

referendos etc., em tomadas de decisões sobre temas importantes e tão variados como 

transporte, tratamento de lixo, drogas, políticas sanitárias, experimentações médicas, comida 

transgênica, pesticidas, usinas hidrelétricas e nucleares, gestão de áreas indígenas, manejo 

florestal e inúmeras outras. Obviamente, estas demandas trazem, ao primeiro plano, a 
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necessidade de informações cada vez mais completas e, também, oriundas de fontes 

confiáveis. 

No entanto, mesmo com a importância desse tema junto à sociedade brasileira 

recentemente, em maio de 2016, uma mudança estrutural confirmou um momento de grande 

instabilidade do país pois, com a pose do governo interino de Michel Temer, o Ministério de 

Ciência Tecnologia e Inovação passou por um processo de fusão com o Ministério das 

Comunicações. O setor, que ultimamente já convivia com cortes orçamentários definidos no 

segundo mandato da presidente afastada, Dilma Rousseff, se vê ainda, neste momento de 

redação final deste trabalho, envolto em incertezas. Na Figura 2, separamos uma foto deste 

lamentável momento histórico do país que chegou a ser reportado em uma matéria da revista 

Nature, uma das mais tradicionais revistas de ciência do mundo. Segundo pesquisadores e 

representantes de instituições de ciência nacional esta fusão de ministérios pode vir a relegar 

ao setor um segundo plano, o que prejudicaria o desenvolvimento científico e tecnológico do 

país. 

 

 

Figura 2: Manifestação pela volta do MCTI em Natal reportado pela Revista Nature. 

 

Ainda segundo inúmeras entidades da área, que divulgaram um manifesto no qual 

chamam a junção das pastas de “medida artificial”, existe um enorme contrassenso com tal 
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proposta, uma vez que existe incompatibilidade nas diferenças de missões entre os dois 

ministérios. Em suma, a junção dessas atividades díspares em um único Ministério 

enfraqueceria o setor de ciência, tecnologia e inovação que, em outros países, ganha 

importância em uma economia mundial, crescentemente baseada no conhecimento, além de 

ser considerado o motor do desenvolvimento23. Também é notável a diferença que se deu com 

o impacto social da possibilidade de junção desses ministérios, quando comparados à situação 

semelhante que ocorreu com o ministério de Cultura e de Educação. Neste caso, o sentimento 

de revolta e a adesão popular ganharam as ruas com muito mais facilidade. O que, de certo 

modo, implica que a pesquisa que mencionamos anteriormente sobre o “grande interesse” dos 

brasileiros por ciência e tecnologia, não se confirma facilmente, para dizer o mínimo. 

Assim, embora tenha sido possível constatar, pelo breve relato histórico da 

importância da ciência em nosso país, inúmeras tentativas de consolidação das articulações do 

conhecimento científico com a sociedade brasileira, o recente caso colocado acima, que ainda 

não é possível afirmar que a população brasileira está familiarizada com o contexto da 

produção do conhecimento científico. Isso se deve grandemente ao modo como esta 

articulação é realizada, no sentido de ser apenas informativa, como visto nos casos 

apresentados a pouco. Ou seja, não é disponibilizada a oportunidade do diálogo entre as partes 

envolvidas, cientistas e população. 

Embora não exista uma fórmula que garanta uma melhor articulação entre ciência e 

sociedade de forma eficiente e profícua, na literatura internacional encontramos os autores 

Bruce Lewenstein e Dominique Brossard (2006) que são responsáveis por uma das tentativas 

de categorização das iniciativas na área. Estes autores propõem quatro modelos correntes de 

compreensão pública da ciência: o modelo de Déficit, Contextual, do Conhecimento Leigo e 

de Engajamento Público. Em síntese, Em síntese, estes autores colocam que o modelo de 

déficit abordado é embasado na premissa de que as pessoas sofrem de um déficit de 

conhecimento sobre os conceitos básicos da ciência e, por ter uma série de implicações 

negativas, esse déficit precisa ser superado. Lewenstein e Brossard (op cit.) defendem que 

esse modelo tende ao fracasso e explicam que não necessariamente as pessoas formam 

opiniões e tomam decisões baseadas apenas em seu conhecimento sobre ciência. Neste ponto, 

os valores, as experiências pessoais e o contexto cultural também desempenham papel 

importante nesses processos. Também apontam que um melhor entendimento sobre conceitos 

científicos não leva necessariamente a um apoio maior à ciência, vide episódios como o de 

                                                 
23 Para mais informações acesse: http://www.fapemig.br/pt-br/visualizacao-de-noticias/ler/585/instituicoes-se-

manifestam-contra-a-fusao-do-mcti. Disponível em junho de 2016. 

http://www.fapemig.br/pt-br/visualizacao-de-noticias/ler/585/instituicoes-se-manifestam-contra-a-fusao-do-mcti
http://www.fapemig.br/pt-br/visualizacao-de-noticias/ler/585/instituicoes-se-manifestam-contra-a-fusao-do-mcti
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tecnologias potencialmente perigosas, como a energia nuclear, em que se observa o oposto, 

quanto mais conhecimento sobre essas tecnologias, maior o nível de preocupação em relação 

a elas. 

Sobre o modelo contextual, Lewenstein e Brossard (2006) consideram o fato de que as 

pessoas interpretam de forma diferente as informações e mensagens que recebem, de acordo 

com suas vivências individuais. A partir dessa conscientização sobre as particularidades da 

audiência, as iniciativas desenvolvidas de acordo com esse modelo buscam produzir 

conteúdos adaptados ao público, conforme o contexto em que este está inserido (idem). A 

pesquisadora Carol Rogers diz que “apesar das dezenas – senão centenas – de estudos 

realizados ao longo dos últimos 40 ou 50 anos, as audiências permanecem um enigma” (2005, 

p. 49). Esta autora alega que sabemos muito sobre o interesse do público pela ciência e sobre 

como a ciência é apresentada nos meios de comunicação de massa. Contudo, sabemos bem 

menos sobre como as diversas audiências dão sentido às informações a respeito de questões 

científicas complexas, nas quais a incerteza é um componente importante. 

O modelo do conhecimento leigo surge como uma tentativa de comunicar elementos 

pertencentes ao mundo da ciência de forma mais dialógica e menos autoritária. Nesse modelo, 

os conhecimentos não formais, não científicos e não técnicos do público não apenas são 

respeitados e considerados, como também são valorizados e utilizados no processo de 

aproximação entre ciência e sociedade. O que se propõe nesse modelo é a soma de saberes 

formais e cotidianos para uma troca menos hierarquizada e mais significativa (LEWENSTEIN 

e BROSSARD, 2006). 

Outro pesquisador, Brian Wynne (2005) comenta que a relação do público com a 

ciência está menos baseada na capacidade intelectual do indivíduo de compreender conceitos 

técnicos e mais calcada em fatores sócio-institucionais associados ao acesso, à confiança e a 

negociações sociais, considerando-se a autoridade imposta. Segundo este autor, quando esses 

fatores motivacionais são positivos, as pessoas tendem a mostrar uma capacidade notável para 

assimilar e usar a ciência ou outros conhecimentos dela derivados. No entanto, Wynne (op. 

cit.) alerta que em muitos casos, o conhecimento formal especializado pode atropelar o 

conhecimento leigo e prevalecer nas discussões e decisões sobre questões relacionadas à 

ciência e à tecnologia. Massarani (2012), ressalva que este modelo também é alvo de críticas, 

em particular no que se refere aos supostos privilégios que o conhecimento local teria em 

relação ao conhecimento confiável sobre o mundo natural produzido pelo sistema científico. 

A autora diz que muitas vezes tal modelo é chamado de anticientífico, porém, salienta que um 



 

 

40 

aspecto interessante do modelo do conhecimento leigo está relacionado ao compromisso 

político de fortalecer as comunidades. 

O último modelo, o de engajamento público, pretende incrementar a participação do 

público. Neste modelo, as atividades de participação pública são geralmente dirigidas com 

vistas à democratização da ciência, mas “muitas delas podem ter um caráter bem politizado de 

tirar o controle da ciência das mãos dos cientistas e políticos da elite e colocá-los nas mãos de 

setores do público, aumentando o empoderamento deste último” (MASSARANI, 2012, p. 97). 

Para Lewenstein e Brossard (2006) o domínio do conteúdo científico é substituído por um 

entendimento mais completo sobre o funcionamento da ciência e um envolvimento mais 

politicamente engajado com temas dessa natureza. Estes autores citam como atividades que se 

enquadrariam nessa categoria conferências de consensos, júris de cidadãos, avaliações de 

tecnologias deliberativas, enquetes em áreas de ciência etc. 

Para Massarani inúmeros autores, inclusive ela, “possuem uma compreensão mais 

ampla deste modelo, também conhecido como modelo do diálogo, que tem como objetivo 

ampliar o papel do público nas questões relacionadas à ciência” (2012, p. 97). Na percepção 

desta autora, para visar uma real apropriação social da ciência é fundamental capacitar o 

púbico para que ele adquira o protagonismo necessário para lidar com sua própria realidade. 

Esta capacitação também inclui, evidentemente, as próprias experiências vividas pela 

população e poder público, como poderemos ver em seguida, a partir de três episódios que 

tiveram notoriedade midiática em território nacional em época diferentes e que de certo modo, 

dialogam com todas as reflexões levantadas até o momento. 

 

2.4 – Casos de grande repercussão midiática no Brasil 

A mídia possui grande relevância na sociedade atual de nosso país, tanto do ponto de 

vista geral da cultura brasileira, como no que se pauta a informações em ciência e assuntos 

correlacionados. Conforme já exposto, um número cada vez mais expressivo de cidadãos, de 

todas as faixas etárias e diferentes níveis socioculturais, têm se interessado por assuntos 

científicos e tecnológicos que são veiculados no rádio, televisão, internet, nas revistas, jornais 

e livros, nas feiras, exposições e museus, e em tantos outros meios de comunicação. Após 

apresentar o que consideramos algumas das principais questões que envolvem a divulgação 

científica e a popularização da ciência no Brasil a partir de autores que foram selecionados 

por esta pesquisa, vamos recuperar agora, três situações que, com pesos diferentes, tiveram 

notoriedade midiática em território nacional. O objetivo, ao trazer tais fatos, é, a partir de um 

corte longitudinal, recuperar e discutir a importância da comunicação científica e, ao mesmo 
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tempo, localizar melhor as possíveis mudanças que existem hoje em função dos novos 

espaços midiáticos, em especial a Internet, na perspectiva que apontamos em termos da 

percepção pública da ciência. 

O primeiro episódio que abordaremos é o que a história cunhou como a Revolta da 

Vacina, uma situação que mobilizou diversos estratos da sociedade posicionados em prol ou 

contra a política sanitarista desenhada no início da nascente República, e que teve como um 

dos expoentes o médico Oswaldo Cruz. Depois, focaremos entre as décadas de 1950 e de 

1960 quando um medicamento prescrito mundialmente às gestantes acabou tendo que ser 

recolhido por ocasionar malformações congênitas, gerando, assim, gerações de pessoas 

afetadas pela Talidomida. Em seguida, trataremos do acidente radiológico ocorrido em 

Goiânia que ocasionou pânico generalizado e é considerado, até hoje, o maior desastre 

radioativo fora de uma usina nuclear. 

No início do século XX a varíola ainda era um mal que assombrava inúmeras regiões 

do país, a ponto de ser assinalada como um dos fatores por trás da Revolta da Vacina. Esta é 

um exemplo histórico, em território nacional, de como medidas de educar, higienizar e sanear 

a qualquer preço podem encontrar resistências em uma população não esclarecida sobre os 

esforços táticos de imunização desta mesma população (CARDOSO E ARAÚJO, 2009). O 

Brasil deste período ainda tinha uma economia ligada ao mundo rural e às antigas elites 

agroexportadoras aqui estabelecidas. Desse modo, o governo republicano se mostrava 

atrelado ao interesse político desse grupo sócio econômico. Ao mesmo tempo, com o início 

do período republicano, houve um aumento dos centros urbanos e o crescimento, muitas 

vezes, era desordenado. Ou seja, em um curto espaço de tempo, as questões urbanas teriam 

maior expressão nos debates políticos da época. Como foi o caso da remodelação do projeto 

urbano da cidade do Rio de Janeiro que teve grande destaque. Com isso, populações inteiras, 

que vieram, em grande parte, do meio rural e ocuparam os bairros da cidade, acabaram se 

espalhado em vários cortiços. Esses cortiços, devido às condições precárias de habitação, 

saneamento inexistente, higiene e descarte de restos orgânicos, em pouco tempo os 

transformaram em focos de inúmeras enfermidades. 

Sob o argumento de que sua intenção era melhorar a reputação da cidade em âmbito 

internacional, o então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pereira Passos, estabeleceu que 

era imprescindível demolir o passado e abrir caminho para a inovação. Na prática, isso 

significou alargamento de ruas, construção de novos prédios e a decisão de derrubar os 

antigos cortiços pois estes, na visão do governo, não só transbordavam de pessoas, como 

muitas destas estavam infestadas de doenças, em especial, a varíola. 
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Com as moradias destruídas e seus antigos moradores remanejados, a vacinação 

obrigatória foi o recurso imposto para evitar o alastramento dessa epidemia24. Neste 

momento, a posição da imprensa da época era ambígua, pois hora influenciava opiniões a 

favor, hora servia como argumento para posições contrárias à vacinação obrigatória. Nesta 

época, devido aos escassos recursos tecnológicos, as principais formas dos jornais se 

referirem a este tema foram por meio de charges e cartoons (ver figura 3), uma vez que 

fotografias exigiam uma carga de tempo maior para impressão, algo que apenas as revistas 

possuíam. Paralelamente, o governo reprimia quem contradizia a campanha de vacinação. A 

população, por sua vez, demonstrava dúvidas e insatisfações devido a seus costumes, ou por 

vê-la como uma afronta às suas intimidades, ou ainda, por considerá-la como uma manobra 

política (ibid.). 

 

 

Figura 3: Exemplos de charges e cartoons da época sobre a Revolta da Vacina. 

 

Já na metade do século XX, o episódio chamado de Geração Talidomida refere-se ao 

caso de um medicamento desenvolvido na Alemanha, em 1954, inicialmente como sedativo e 

hipnótico de poucos efeitos colaterais25. O mesmo passou a ser comercializado em 1957, 

sendo prescrito a milhares de gestantes de quarenta e seis países de todo mundo para 

combater enjoos matinais. Na época, os procedimentos de testagem de drogas eram menos 

rígidos e, por isso, foram realizados apenas testes em roedores, que metabolizavam a droga de 

forma diferente de humanos, o que significou, em termos práticos, não terem quaisquer 

                                                 
24 Conforme o Caderno de Comunicação – Série Memória: “ 1904 – Revolta da Vacina, a maior batalha do Rio” 

disponível em http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101424/memoria16.pdf. Último acesso em maio 

de 2016. 
25 Mais informações sobre a Talidomida podem ser consultadas no site: http://www.talidomida.org.br/ 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101424/memoria16.pdf
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problemas de efeitos colaterais26. Posteriormente foram realizados testes similares em coelhos 

e primatas que produziram os mesmos efeitos que a droga causa em fetos humanos: 

malformações congênitas, em que crianças passam a nascer com uma anomalia que impede a 

formação normal de braços e pernas. Os bebês nascidos desta tragédia foram chamados de 

bebês da talidomida, ou geração talidomida. Em 1961, este medicamento teve sua 

comercialização suspensa, tendo sido retirado do mercado brasileiro, apenas em 1965, com 

cerca de 394 casos oficiais. 

O ano de 1962 foi o período de maior impacto com o nascimento da primeira geração 

de bebes sendo reportada pelos jornais. Sendo que, no mês de março vieram à tona na 

imprensa nacional, quase três meses após as primeiras notícias na imprensa europeia, as 

consequências que os usos de medicamentos com base na talidomida poderiam causar 

(CONEGLIAN e SCHEREMETA, 2013). A primeira notícia sobre os malefícios da droga foi 

publicada pelo jornal Última Hora, no dia 21 de março. A notícia, publicada na segunda 

página do veículo, trazia o título: “Droga que produz monstros: apreensão em todo o Brasil”. 

Dava conta das primeiras providências acerca da retirada do mercado do produto, tarefa 

incumbida, no período, ao então Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina (idem). Na 

Figura 3, separamos duas matérias de jornais diferentes (Quadro A – Jornal Novo Rumo; 

Quadro B – Jornal Folha de São Paulo) que tiveram matérias com textos e imagens 

alarmantes. 

 

                                                 
26 No ano de 1992 foi criada a Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome da Talidomida   ABPST, para 

defender os direitos das vítimas da Talidomida, muitas das quais simplesmente não recebiam as pensões a que 

tinham direito. 
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Figura 4: Matérias sobre a Talidomida em jornais da época. 

 

De modo geral, devido a TV ainda não ser tão popular, os jornais foram os principais 

meios de fazer relatos sobre esta situação. Os jornais, de modo geral, abusaram da expressão 

‘monstros’ para se referir aos nascidos vítimas da talidomida (ver Figura 4) (CONEGLIAN e 

SCHEREMETA, 2013), o que, muito provavelmente, gerava muita comoção popular. 

Contudo, na prática este medicamento não deixou de ser consumido de forma indiscriminada, 

o que possibilitou o descontrole nos processos de distribuição, por omissão governamental, 

automedicação e influência econômica dos laboratórios. Outro problema decorrente veio com 

a diversificação de aplicação da droga27 e a sua utilização – principalmente no tratamento de 

Hanseníase, seguidos de casos de Lúpus, Câncer, Leucemia, Vitiligo, Aftas, Tuberculose -, 

fazendo com que surgisse a segunda geração com cerca de 220 casos. E, em seguida, a 

terceira geração de vítimas com aproximadamente dez casos, principalmente devido à 

desinformação, inclusive de profissionais da área da saúde e pela automedicação, tão 

constantemente praticada no Brasil. Apenas em 1994 a Talidomina foi oficialmente28 proibida 

de ser indicada às mulheres em idade fértil (ibid.). 

Este extenso episódio atingiu inúmeros pontos nevrálgicos de implicações éticas, 

sociais, morais, culturais e que colocaram em risco a integridade física da população. 

                                                 
27 Ainda estão em fase de estudo, novos tratamentos com a talidomida para doenças no tratamento de Aids, 

Lupus, doenças crônico-degenerativas - Câncer e Transplante de Medula. 
28 Em 1994 é publicada a primeira Portaria 63, de 04 de julho de 1994, que proíbe o uso da Talidomida para 

mulheres em idade fértil. Em 1997, é publicada a Portaria nº 354, que regulamenta o registro, produção, 

fabricação, comercialização, prescrição e a dispensação dos produtos à base de Talidomida. Sendo as demais 

legislações que regulam o uso desse medicamento após a década de 2000. 
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Sobrepôs questões complexas como o emprego de animais em laboratórios, uma vez que, se 

antes de ter sido liberada para comercialização tal droga tivesse sido testada não apenas em 

roedores, mas em outros espécimes, muito provavelmente muitos desses casos teriam sido 

evitados. Mas, além deste aspecto, o caso suscitou a urgência em se divulgar informações 

precisas sem deixar margens para interpretações errôneas, pois, ainda na década de 2000 esta 

droga, impedida de ser comercializada e com distribuição controlada pela Agência Nacional 

de Saúde (Anvisa), tinha em sua embalagem o desenho de uma gestante com uma tarja, o que 

poderia sugerir a muitas mulheres que o medicamento tivesse ação abortiva. Em 2010, 

finalmente a ilustração foi alterada para um rosto de mulher com uma tarja e um texto 

explicativo de que a droga era expressamente proibida para mulheres em idade fértil e quais 

as consequências que poderiam ter se fizessem uso do mesmo. 

Quanto ao caso do Acidente Radiológico de Goiânia29, este ocorreu em 1987 e teve 

início quando um aparelho utilizado em radioterapias30 foi encontrado por catadores de um 

ferro velho local dentro de uma clínica abandonada no centro de Goiânia. O equipamento foi 

desmontado e repassado para terceiros, o que ocasionou um rastro de contaminação que 

afetou a saúde de centenas de pessoas. Na cápsula encontrada no desativado Instituto Goiano 

de Radiologia (IGR) havia cloreto de Césio-137 em forma de pó branco (ALENCAR, 2010). 

Na ocasião, 19 gramas de césio foram suficientes para contaminar 249 pessoas e gerar 13 

toneladas de lixo radioativo. A princípio, quatro pessoas morreram. Posteriormente, este 

número foi acrescido de sessenta mortos, entre funcionários que realizaram a limpeza no 

local, agentes da Vigilância Sanitária de Goiânia e vítimas altamente contaminadas. A 

Associação de Vítimas do Césio-137 estima que mais de seis mil pessoas foram atingidas pela 

radiação. Destas, conforme o Ministério Público, 628 foram contaminadas diretamente. 

Para descontaminar a área, as autoridades enviaram policiais e bombeiros sem 

Equipamentos de Proteção Individuais (EPI's) adequados ou informações precisas de 

isolamento, o que contribuiu com o aumento no registro de inúmeros problemas relacionados 

à saúde nos anos subsequentes destes profissionais. A situação das vítimas iniciais foi 

agravada por terem suas moradias e pertences − inclusive animais de estimação −, destruídos 

e levados para um aterro a céu aberto que, em seguida, foram aterrados. Sob as 

recomendações de inúmeros órgãos da União e do estado de Goiás foi criado em Goiânia 

                                                 
29 Originário da palavra latina caesius que significa “céu azul", a substância césio, foi descoberta por análise 

espectral na qual foram identificadas linhas azuis brilhantes em seu espectro. O césio-137 é um dos 32 isótopos 

de césio, entre os quais apenas o isótopo césio-133 é estável, o radioisótopo césio-137 é produzido 

artificialmente a partir da fissão nuclear do urânio e é usado em radioterapia. 
30 Também em 1987, o césio estava sendo substituído por outros tipos de elementos como cobalto na fabricação 

de aparelhos radioterápicos. 
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(atualmente pertence ao município de Abadia de Goiás) o Parque Estadual Telma Ortegal 

onde se encontra uma "montanha" artificial onde foram colocados em nível do solo,  sob uma 

parede de aproximadamente um metro de espessura de concreto e chumbo (ibid.). Nos jornais 

televisivos da época, este assunto foi exaustivamente trabalhado em reportagens quase que 

diárias, uma dessas reportagens está com um link disponível31 na Figura 5.  

 

 

Figura 5: Frame de uma reportagem do Jornal Nacional da TV Globo, de 03 de outubro de 1987. 

 

Conforme Alencar (op. cit., p.46-48), o fim do processo de descontaminação das áreas 

atingidas não coincide com o fim do evento, que ainda não esgotou o seu poder destrutivo. 

Para ele, há a dor que ainda se faz presente com o número de pessoas que a cada ano sofrem 

com os efeitos da radiação que continua a se manifestar nos corpos afetados e, também, o 

drama que se estende a um processo judicial, médico-científico e narrativo de identificação e 

reconhecimento de novas vítimas do acidente. Na época, a imprensa brasileira divulgava o 

acidente e o configurava como um evento que continha semelhanças e referências ao desastre 

de Chernobyl: o medo de um contágio generalizado e incertezas com relação ao desfecho 

desse episódio marcaram as narrativas dos meios de comunicação no país (ibid., p.51). 

Os episódios da Revolta da Vacina, Gerações da Talidomida e Acidente Radiológico 

de Goiânia que acabamos de apresentar de forma muito sintética, ocorreram em diferentes 

                                                 
31 Todas as Figuras desse trabalho que se referem a produções audiovisuais, foram montadas juntamente com um 

código de QR Code para facilitar o acesso a esses conteúdos por meio de inúmeros aplicativos de smartphones 

que leem estes códigos. 
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momentos do mesmo século XX no Brasil e foram antecedentes ao advento da internet e do 

que é chamado por alguns autores de convergência midiática. Sobre a internet, talvez um de 

seus pontos mais significativos, como já mencionamos anteriormente, seja a reorganização 

dos hábitos de sociabilização que ela proporcionou (CASTELLS, 2004; LEMOS, 2009). Já o 

conceito convergência midiática foi primeiramente desenvolvido por Henry Jenkins (2009), 

que o remete a uma tendência atual dos meios de comunicação de, ao terem que se adaptar ao 

poder da internet, incluem-na nos processos de produção dos outros meios.  

Voltando aos três episódios apresentados nessa seção, apenas a Revolta da Vacina se 

originou de uma política pública, o que, de certo modo, assemelha-se com o caso da Polêmica 

dos Beagles, uma vez que tal assunto é do âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI). A proposta ao reviver estes casos foi, principalmente, levantar situações 

que explicitassem as difíceis articulações entre a ciência e a sociedade e o modo como foram 

trabalhas pelas principais mídias mais populares da época. O que, de certo modo, mantém, 

dentro das proporções, certas semelhanças com a popularidade que o resgate beagle teve em 

2013.  

Outro ponto interessante de frisarmos é que, quando ocorre um ápice, um evento 

inesperado que protagonize opiniões diversas, como ocorreu nos episódios da Revolta da 

Vacina e, mais recentemente, no caso dos beagles, é comum que algumas pessoas envolvidas 

diretamente nos casos sejam, digamos assim, mais caricaturadas no sentido de terem suas 

imagens relacionadas ao fato em questão. Na Revolta da Vacina isso aconteceu com o médico 

Oswaldo Cruz que virou personagem de charges e cartoons em revistas e jornais da época. Já 

no caso dos Beagles, o pesquisador Marcelo Morales, na época presidente do Concelho 

Nacional de Experimentação Animal (Concea), assim que houve a invasão no Instituto Royal, 

foi contatado por diversas mídias e se tornou praticamente o porta-voz do governo para tratar 

deste assunto e, de modo, subsequente, receber também as críticas das pessoas contrárias às 

práticas das atividades de experimentação animal no país, a ponto de ter sido impedido de 

manter sua rotina de trabalho normal no laboratório em que atua no Bloco de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Os episódios das Gerações da Talidomida e o Acidente Radiológico de Goiânia foram 

referenciados nesta dissertação devido ao contexto em que ocorreram e o dimensionamento 

que tiveram, como forma de refletirmos sobre as alterações éticas que cada caso realça. De 

certo modo, podemos especular que na década de 1950, quando houve o incidente com o 

medicamento à base de Talidomida, em função do modo de pensar prevalente na época em 

que o positivismo dominava e as forças econômicas falavam mais alto, muito provavelmente 
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não foi levantada a hipótese de se realizar testes com mamíferos maiores que camundongos 

por motivos econômicos. Contudo, este episódio em especial possui um efeito cascata (ou 

dominó) que pode ser observado na descrição da forma como o tratamos, de gerações, no 

plural. O que denota que houve inúmeras falhas consecutivas na forma como tal assunto foi 

tratado. Quanto ao acidente radiológico, no final de 1980, por sua vez, bastou uma pequena 

falha para que, como um gatilho, provocasse uma onda de destruição que trouxe o pânico, o 

medo e outros sentidos confusos de serem abordados, além das mortes, é claro. 

Por este motivo, aderimos a perspectiva de Muniz Sodré (2002) que a mídia, ao 

reduzir a importância histórica do que aborda, faz com que assuntos que não estejam em sua 

pauta deixem de existir para a consciência coletiva. Em outras palavras, “se a mídia não falou 

a respeito não deve ser tão importante assim”. Logo, o que constatamos previamente é que 

não há ainda na grande mídia o tratamento de assuntos relativos à ciência, como os referentes 

aos episódios destacados nesta dissertação, com a importância e espaço que consideramos 

necessários. Assim, apesar de uma possível pressão da demanda gerada pela convivência com 

os novos meios de comunicação, assuntos relacionados à ciência no cotidiano nem sempre são 

percebidos pelo público em geral em sua dimensão abrangente, o que provoca a necessidade 

de se discutir tais questões. 
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3 – ENTRE MOVIMENTOS SOCIAIS E MANIFESTAÇÕES EM REDE 

 

 

Figura 6: Charge de Alexandre Beck32. 

 

Ativistas brasileiros ligados à Front Liberation Animal (ALF) assumiram a autoria das 

ações de invasão do Instituto Royal em 2013. Entre suas táticas de manifestações empregaram 

o Facebook e outras redes sociais para organizarem o resgate de cobaias e propagarem suas 

demandas. Neste capítulo, discutimos a relação de ações coletivas como esta na sociedade 

civil e o uso que os seus participantes fazem das mídias sociais. Dentre os autores que 

fundamentam nossa abordagem destacamos Maria Glória Gohn (2002), que problematiza as 

ações coletivas e as manifestações, entre outros conceitos, dentro do repertório das teorias 

sobre os movimentos sociais. Contextualizamos essas ações diante do protagonismo da 

Internet e das mídias sociais a partir de Raquel Recuero (2009, 2014), com ênfase em como 

estas tecnologias proporcionaram um espaço para conexão entre os indivíduos com uma 

maior circulação de informações e, consequentemente, um impacto mais eficaz junto à 

sociedade. E, por fim, em Manuel Castells (2013), focando precisamente neste espaço híbrido 

em que são articuladas as tecnologias de rede e as ações coletivas de modo simultâneo, no 

virtual e nas ruas. 

Conforme Gohn (op. cit.) os estudos sobre os movimentos sociais foram demarcados 

pela transição de uma corrente teórica marxista que, geralmente, associava estes movimentos 

às lutas de classe para novos modelos analíticos que se alicerçaram na cultura, ideologia, 

solidariedade e em processos identitários. Neste contexto, inúmeros grupos de ativistas se 

levantaram em prol de causas e interesses difusos que variaram desde a ampliação de direitos 

civis, a questões de gênero, étnicas, até a assuntos ligados ao bem-estar animal, que integra a 

temática de nosso trabalho. Diante do desgaste e das insatisfações dos indivíduos com as 

tradicionais formas de representação da sociedade e de suas instituições, surgiram, no âmbito 

                                                 
32 Criado em 2009 pelo agrônomo, publicitário e ilustrador Alexandre Beck, o personagem Armandinho ficou 

famoso pelo Facebook, em que desde 2012, possui uma fanpage com mais de 135 mil seguidores. Mais 

informações, disponíveis no site: https://www.facebook.com/tirasarmandinho e no: 

http://tirasbeck.blogspot.com.br/. Acessados em abril de 2016. 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho
http://tirasbeck.blogspot.com.br/
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das novas tecnologias, outras formas de intervenção política e de contestação da estrutura 

social vigente. 

Os participantes dessas ações coletivas encontraram na autocomunicação de massas33, 

novas possibilidades de trocarem informações com agilidade, instantaneidade, facilidade de 

acesso e velocidade de disseminação que fluem de um indivíduo para muitos e destes, para 

muitos outros, como exemplifica Castells (2004). Tais Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC's) possibilitaram a origem do conceito de ciberativismo, uma prática de 

ativismo realizada por intermédio de aplicativos e sites de mídias sociais, que passaram a ter 

mais visibilidade principalmente devido ao seu baixo custo, eficácia nas respostas a curto, 

médio e longo prazo pela comunidade virtual (RECUERO, 2009). 

Consequentemente, estas redes se integram à vida cotidiana a partir das apropriações 

tecnológicas daí decorrentes. Neste sentido, identificamos mudanças nas formas de ações 

coletivas que se propõem a intervir na realidade e o surgimento de repertórios de ações, 

capazes de aglutinar forças em torno de metas comuns e de levar à cena pública demandas a 

serem incorporadas pelo conjunto da sociedade. Mas, antes de nos debruçarmos sobre a 

interação dessas ações coletivas na sociedade com o aparato tecnológico acima mencionado, 

focamos, como já colocamos há pouco, algumas características que remetem à compreensão 

de conceitos como participação, ações coletivas, movimentos sociais, mobilização, entre 

outros, considerando, especialmente, a percepção de Gohn (2002), para quem  tais atividades 

viabilizam formas distintas da população se organizar e expressar suas demandas. 

 

3.1 – Da participação às ações coletivas e movimentos sociais 

Do significado de participação são derivadas três expressões: fazer parte, tomar parte e 

ter parte. A primeira expressão trata o sentido de pertencimento, pois, desde que nascemos 

somos inseridos em grupos, como a família, escola, trabalho etc. Assim, podemos dizer que 

este tipo de participação possui uma base afetiva, e que a escolhemos porque sentimos prazer 

em fazer coisas com os outros. Já a segunda representa um nível mais intenso, no sentido que 

se refere a um ato consciente e ativo de participação, de se inteirar de algo, de tomar partido, 

de se posicionar sobre algum assunto, no qual nos integramos porque fazer coisas com os 

outros é mais eficaz que fazê-las individualmente. Por fim, a última expressão dá a ideia dos 

direitos e deveres da responsabilidade que implica em pertencer ou participar de algo ou de 

algum grupo (BORDENAVE, 1992). 

                                                 
33 Termo cunhado por Castells (1999) ao se referir aos recursos disponibilizados pela telefonia celular e 

principalmente pela internet. 
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Independentemente do nível de participação e se esta é espontânea, imposta, 

voluntária, provocada, concedida, passiva ou engajada, geralmente ela é inerente ao homem, 

conforme Dalmo Dallari (2004), se nos apoiarmos na ideia de Aristóteles de que o ser 

humano é um animal político. Pois, participar politicamente refere-se a ter objetivos e 

decisões sobre a vida em comum e a organizá-la de modo consciente, no sentido de que o 

homem é um ser que se relaciona com os outros, e que sua existência, possivelmente, só 

adquire sentido se for dessa maneira. Ainda conforme argumenta Dallari (idem), quando os 

homens confrontam desafios, sobrevêm as suas resoluções, e, com elas, as consequências, 

segundo forem tomadas decisões sobre estes desafios. O que de certo modo implica que é 

comum as decisões exigirem lucidez por parte dos indivíduos, uma lucidez que pode vir a ser 

adquirida por meio da conscientização crítica desses mesmos indivíduos. 

Sob esta perspectiva é de conhecimento comum que ao longo de nossas vidas somos 

socializados por diversas instituições de gêneses e objetivos diferentes que vão desde os mais 

pessoais passando pelos de cunho social, organizacional e político e que devido a esta 

classificação de grupos podemos falar de processos de micro e macroparticipação. Sendo que 

microparticipação é a associação de forma voluntária de dois ou mais indivíduos em uma 

atividade comum, sem a pretensão de um tirar vantagem do outro. Este é um nível de 

participação fluida e orgânica que integra nossas ações junto à família, comunidade e engloba 

a interação organizacional em ambientes de trabalho. Já a macroparticipação, por sua vez, é a 

intervenção das pessoas nos processos de constituição ou modificação da própria sociedade. 

Nesse caso, o teor da participação passa a ser politizada no sentido de interferir na ordem do 

coletivo. Para Juan Bordenave “tudo indica que o homem só desenvolverá seu potencial pleno 

numa sociedade que permita e facilite a participação de todos. O futuro ideal do homem só se 

dará numa sociedade participativa” (op. cit., p.17). 

De acordo com Ilse Scherer-Warren (2006), a sociedade civil é a representação de 

vários níveis de como os interesses e os valores da cidadania se organizam com o objetivo de 

encaminhar suas ações em prol de políticas sociais e públicas, protestos sociais, manifestações 

simbólicas e pressões políticas. Dito isto, podemos afirmar que o Estado por si não atende a 

todas as pessoas e que alguns desses indivíduos se mobilizam no sentido de buscar modificar 

a realidade, provocando transformações em seu contexto. Para Gohn (2002), tais indivíduos e 

grupos tornam-se atores sociais por meio de sua participação em um processo de vivência que 

imprime sentido e significado em suas ações coletivas por protagonizarem sua própria história 

e desenvolverem uma consciência crítica que possibilita que sejam capazes de resistir, lutar e 

transformar a realidade em que estão inseridos. 
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Assim, os movimentos sociais como ações coletivas ganharam visibilidade na própria 

sociedade enquanto fenômenos históricos concretos, uma vez que, segundo Gohn (op. cit.), 

são inovadores por poderem transitar, fluir e acontecer em espaços geralmente ainda não 

consolidados das estruturas e organizações sociais e ainda, na maioria das vezes, provocam 

questionamentos sobre estas mesmas estruturas e propõem novas formas de organizá-las. Por 

este motivo, ainda de acordo com esta autora, na Europa, a partir da década de 1960, autores 

como Alain Touraine, Alberto Melucci e Manuel Castells desenvolveram modelos 

interpretativos que enfatizavam a cultura, a ideologia, as lutas sociais cotidianas, a 

solidariedade e os processos de identidade, por compreenderem que as demandas nascentes 

nestes contextos estavam atreladas aos direitos sociais modernos, na atualização de valores 

como igualdade e liberdade em termos e áreas de interesses tão variados. 

Esta enxurrada de reivindicações por direitos estudantis, de gênero, em prol de 

minorias raciais e culturais, em defesa do meio ambiente e pelos direitos dos animais, 

encontrou respaldo no paradigma dos Novos Movimentos Sociais, que se baseia na temática 

da cultura e na recusa ao marxismo como campo teórico capaz de explicar as ações dos 

indivíduos e a ação coletiva da sociedade contemporânea. Gohn (op. cit.) coloca que o 

marxismo foi rejeitado porque trata da ação coletiva apenas no nível das estruturas, da ação 

das classes sociais e por trabalhar um universo de questões que prioriza as determinações 

macro da sociedade, sem dar conta de explicar ações que advêm de outros campos, 

especialmente o cultural. Contudo, esta mesma autora afirma que a negação do marxismo se 

refere à sua corrente clássica, vista como ortodoxa, mas que algumas de suas categorias 

básicas, como a da ideologia, a importância da consciência, a ênfase nas lutas sociais e 

solidariedade na ação coletiva influenciaram a fundamentação de um conceito central dos 

Novos Movimentos Sociais (ibid.). 

Nesta conceituação, de base mais sociocultural, o indivíduo não é visto como um ser 

histórico, pré-determinado e configurado sob as rédeas contraditórias do capitalismo. Ao 

contrário, o sujeito, nesta perspectiva, é um coletivo difuso, não hierarquizado, que reage 

contra as discriminações de acesso aos bens da modernidade e ao mesmo tempo é crítico de 

seus efeitos nocivos (GOHN, 2002). Nos Novos Movimentos Sociais, seus participantes são 

considerados como atores sociais construídos politicamente, socialmente e culturalmente. 

Sendo que, mesmo que haja destaque para alguns atores individuais, esses atuam como 

representantes e veículos de expressão dos movimentos e de suas mensagens e ideologias. 

Deste modo, as lideranças não falam mais por si mesmas, mas o fazem representando seus 

grupos. 
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Os movimentos sociais se estruturam em torno de valores, objetivos e de projetos ou 

utopias em comum que fundamentam a criação de repertórios sobre problemas em conflitos, 

que são vivenciados por seus participantes. A partir daí, iniciam a formação de uma 

identidade coletiva que leva em consideração os interesses e demandas compartilhadas 

(SCHERER-WARREN, 2006). Sobre este processo de formação de identidades coletivas, 

Manuel Castells (2004) propõe que o mesmo está relacionado às relações de poder e podem 

se apresentar de três formas. A primeira seria a identidade legitimadora que é imposta por 

instituições dominantes e que possuem a intenção de expandir e racionalizar sua dominação. 

Em seguida estaria a identidade de resistência, criada por atores que se encontram em 

condições desvalorizadas pela lógica da dominação. Por último, estaria a identidade de 

projeto, que proporciona um caráter transformador e questionador da estrutura social. Este 

autor (idem) é partidário de que os processos de formação e consolidação de identidades 

coletivas têm o potencial de reconstruir uma nova sociedade civil e um novo Estado, por 

serem capazes de enfrentar a homogeneização produzida pela globalização, ao fazerem uso da 

criatividade e de táticas de negociação e de mobilização popular. 

Ao terem sua identidade consolidada, os movimentos sociais causam uma série de 

impactos nas esferas pública e privada por participarem direta ou indiretamente da luta 

política de um país. Estas contribuições são lembradas quando se realizam análises de 

períodos de média ou longa duração histórica, nos quais se observam os ciclos de protestos 

delineados (GOHN, op. cit.). Quanto ao caráter das transformações geradas na sociedade, 

Gohn complementa que estas podem ser tanto progressistas como conservadoras ou 

reacionárias, dependendo das forças sociopolíticas a que estão articuladas em suas densas 

redes, e dos projetos políticos que constroem com suas ações. 

Os repertórios de ações empregados pelos movimentos sociais expressam um caráter 

político sobre as formas de lidar com as demandas socioeconômicas, políticas e culturais, 

quando estas vêm à tona na esfera pública da luta política (GOHN, 2002). Neste sentido, tais 

repertórios podem variar de estratégias, contendo práticas mais formais em movimentos que 

possuem uma hierarquia melhor estruturada, ou que são ideologicamente mais rígidos, com a 

realização de assembleias, congressos, mobilizações, marchas entre outros. E geralmente, em 

movimentos menos rígidos estrutural e ideologicamente, as ações vão de denúncias simples, 

passando pela pressão direta por meio de concentrações, passeatas, invasões, acampamentos e 

de atos de desobediência civil etc. 

Gohn (idem) defende que os movimentos sociais podem ser compreendidos sob duas 

perspectivas que se complementam. A primeira leva em consideração os aspectos internos 
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formados pelas demandas, reivindicações e os repertórios de ações coletivas que geram sua 

composição social e articulações. A outra perspectiva refere-se ao cenário sócio-político e 

cultural em que se insere os opositores, contatos com redes externas construídas pelas 

lideranças e militantes do próprio movimentos, e as relações que tal movimento possui com o 

Estado e seus órgãos, com a Igreja e outras formas de religião, com a mídias de modo geral e 

outros atores da sociedade em questão. Resumidamente, para esta autora (idem), a presença 

constante dos movimentos sociais na história política do país é repleta de ciclos, com fluxos e 

refluxos que vêm de baixo para cima, sendo alguns estratégicos, outros de resistência ou de 

rearticulação face à nova conjuntura e às novas forças sociopolíticas em ação. 

Fazemos a ressalva de que, em nossa compreensão, os modelos interpretativos 

socioculturais que tiveram início na Europa a partir da década de 1960, como já mencionamos 

anteriormente (ibid.), começaram a repercutir amplamente no Brasil durante as décadas de 

1970 e 1980. Neste mesmo período, podemos somar as influências que esses movimentos 

receberam, em território nacional, do arsenal reflexivo e prático de educação popular de Paulo 

Freire34, para quem tais movimentos eram espaços onde havia uma constante preocupação 

pela humanização das causas, além das pessoas terem poder de voz. Considerando tais 

condições, pode-se afirmar que as iniciativas de comunicação alternativa e popular, 

influenciadas pelas reflexões e propostas de Freire, passaram a valorizar as práticas culturais 

em seu contexto social. Outra referência proeminente dessa época é a da Teologia da 

Libertação, que surgiu na América Latina no fim da década de 1950 e se consolidou no país 

após o Concílio Vaticano II35, em que diversos setores religiosos ligados à Igreja Católica, 

desenvolveram uma teologia vinculada às lutas sociais e que tinha, entre seus lemas, o 

engajamento nos embates pela terra e pelo direito ao trabalho humano com dignidade36. 

As vertentes latino-americanas dos Estudos Culturais, principalmente a Teoria da 

Recepção e os Estudos das Mediações, também influenciaram a atuação dos movimentos 

sociais brasileiros no período já referenciado. Sendo que seus estudiosos se voltaram para as 

relações entre culturas populares e massivas. Para o pesquisador Jesús Martin-Barbero (2009), 

                                                 
34 O repertório teórico de Paulo Freire pauta-se na cultura popular como elemento fundamental para 

emancipação da classe trabalhadora. Este teórico entendia as classes populares como detentoras de um saber não 

valorizado e excluídas do conhecimento historicamente acumulado pela sociedade. Seu estudo e abordagem, até 

hoje são referenciados por trazer reflexões sobre a importância da construção de uma nova teoria pedagógica. No 

sentido, de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, a partir de uma educação 

pautada na leitura da realidade sob a ótica do oprimido. 
35 O Concílio do Vaticano II ocorreu no Papado de João XXIII, entre os anos de 1962 e 1965. 
36No contexto da Teoria da Libertação, surge em 1979, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), em Santa Catarina, que logo se espalhou por todo o Brasil e que se transformou no maior movimento 

popular do país na década de 1990 (GOHN, 2002). 
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a contribuição dos indivíduos como receptores é de suma importância nas articulações da 

comunicação, já que estes não são meros receptores de informação, mas sim agentes ativos 

que interpretam o conteúdo da mensagem com base nos valores sociais que defendem. 

Dito isso, Martín-Barbero (idem) aprofunda suas discussões sobre as mediações 

culturais a partir da compreensão das relações entre comunicação, cultura e política. Para o 

autor, as mediações podem ser organizadas em dois grupos principais: as mediações culturais 

da cultura e as mediações comunicativas da cultura. No primeiro grupo são contempladas as 

medições como a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência cultural. No 

outro grupo são localizadas as mediações provenientes da sociabilidade, tecnicidade, 

ritualidade e institucionalidade que se articulam com as matrizes culturais, os formatos 

industriais, as lógicas de produção e as competências de recepção ou consumo. 

Com o processo de redemocratização brasileiro, que se configurou também entre as 

décadas já citadas, de 1970 e 1980, as práticas vinculadas ao referencial teórico apontado 

acima foram marcadas pela reorganização popular da sociedade e surgimento de novos 

personagens. Na reestruturação partidária, Scherer-Warren (2006) relata a criação de novos 

partidos políticos e sindicatos que tiveram como base, intelectuais, militantes e religiosos. 

Muitos movimentos sociais também surgiram neste período. Entre estes estavam diversas 

associações de moradores, de usuários de transporte coletivo, os ligados ao movimento 

ecológico e em defesa de direitos animais, de mulheres, de negros, em prol de lutas pela terra, 

contra a carestia e pelos direitos do consumidor etc. E é nessa realidade que questões de 

gêneses distintas se modificaram a partir do cotidiano e começaram a repercutir também 

nesses movimentos sociais, que ora aproximaram-se em torno de uma grande causa, ora 

distanciaram-se em lutas específicas (idem). 

Para Scherer-Warren (op. cit.), os movimentos sociais brasileiros tiveram relevância 

no período acima mencionado, principalmente por se constituírem como um dos poucos 

espaços de expressão disponíveis na época. Sendo que, diversos movimentos começaram a se 

estruturar em redes de articulações, com o intuito de extraírem questões do dia-a-dia das 

pessoas para transformá-las em munição de defesa. Seja em prol dos direitos de cidadania ou 

de contestação ao autoritarismo vigente naquele momento de nosso país. Para as autoras 

Cecília Peruzzo (2013) e Scherer-Warren (op. cit.) sempre existiram no Brasil movimentos 

sociais de diferentes matizes mas, nas décadas de 1970 e 1980, principalmente, tais 

movimentos podem ser agrupados em categorias a partir de fatores que os motivam ou 

orientam sua razão de ser. 
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Nesse sentido, Gohn (2002) e Peruzzo (op. cit.) distinguem entre um vasto rol de 

movimentos aqueles que são vinculados a melhorias das condições de trabalho e de 

remuneração; em seguida, os que defendem os direitos humanos relativos a segmentos sociais 

segundo determinadas características da natureza humana, passando pelos que se voltam a 

resolver problemas decorrentes de desigualdades que afetam grandes contingentes 

populacionais. É nessa categoria que tais autoras inserem a temática da defesa dos direitos 

animais, mote de nosso trabalho. Contudo, a listagem continua com os movimentos que são 

apoiados por instituições que os incentivam ou os abrigam, com os de cunho político-

ideológicos e os motivados em situações de protestos e reivindicações por mudanças de 

gênesis diversas. 

O horizonte que tais autoras supracitadas (GOHN, 2002; PERUZZO, 2013; 

SCHERER-WARREN, 2006) nos apontam é que os movimentos sociais deste período 

traziam no seu âmago a busca de alternativas para incluir nos processos decisórios as parcelas 

marginalizadas da população. Sob esta perspectiva, a comunicação passou a integrar os 

esforços e processos de mobilização desses movimentos, conforme os recursos disponíveis 

em cada época e respeitando o perfil e potencial de cada coletivo. E, de modo contínuo, os 

movimentos sociais brasileiros se conscientizaram que os meios de comunicação constituíam 

um ferramental estratégico que poderia contribuir na mobilização social. Contudo, Peruzzo 

(2011) frisa que no país tais movimentos, comumente, usaram seus próprios meios e 

condições para se comunicarem e realizarem a divulgação de suas atividades, demandas e 

ações. Entre outros motivos, pelo cerceamento à liberdade de expressão por meio da grande 

mídia. 

Logo, as mais diversas associações, agremiações e sindicatos se dedicaram a produzir 

seus próprios veículos de comunicação alternativos, que variavam de folhetos, passando por 

jornais de bairro a rádios comunitárias, voltados para a luta política e para a reivindicação dos 

direitos de cidadania (GOHN, op. cit.). O aparato midiático, nesse caso, foi além do âmbito 

instrumental pois permitiu que por meio da apropriação desses meios ocorresse a formação e 

o fortalecimentos de identidades e subjetividades, assim como, favorecesse a construção e a 

disseminação de conceitos e ideologias ligados aos próprios movimentos. Por isso, a 

visibilidade midiática proporcionou a esses movimentos mais abrangência, repercussão e 

possibilidades de diálogo sobre seus motes e demandas. 

Conforme Cecília Peruzzo (op. cit.), quando a comunicação se tornou um elemento 

cotidiano das práticas desses movimentos, houve uma maior difusão de informações e mais 

estímulos para criação e manutenção de vínculos de solidariedade. Além, de um 
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favorecimento mais evidente dos laços de identidade e promoção do engajamento popular e 

de mais corresponsabilidade, no sentido de articular os indivíduos e os estimulá-los a 

participarem das decisões coletivas. Ainda segundo esta autora, ao tomar para si a 

responsabilidade de elaborar e propagar os seus próprios conteúdos, os movimentos sociais 

desenvolveram canais para expressar as suas práticas culturais, os seus valores e as suas 

interpretações de mundo, de modo a veicular informações diretamente relacionadas ao 

contexto em que estavam inseridos. 

Entretanto, em uma síntese histórica, a escrita da nova Constituição de 1988 demarcou 

o auge das conquistas do processo de redemocratização do Brasil. E em especial, dos 

movimentos sociais também, por eles terem atuado no cerne deste mesmo processo. Sendo 

assim, tais movimentos tiveram que, ao mesmo tempo, se adaptar à globalização que 

começava a se alastrar nesta época; se desprender, gradativamente, das alas atuantes da 

Teologia da Libertação, em um momento de retração, sobretudo, da Igreja Católica, e, ainda, 

enfrentar a expansão que ocorreu, em todo o mundo, das políticas neoliberais que sucederam 

a queda do muro de Berlim em 1989. Com isso, em um curto período de tempo os 

movimentos sociais brasileiros sofreram crises internas e externas decorrentes, 

principalmente, da necessidade de se reestruturarem perante uma nova sociedade civil e de 

manterem suas demandas legítimas junto aos grupos e ideais a que se propuseram representar 

ao longo de suas trajetórias (GOHN, 2002). 

Como consequência desse processo de redemocratização, no decorrer da década de 

199037, os movimentos sociais originaram perfis de organizações populares mais 

institucionalizadas, por meio de fóruns e experiências organizativas locais, regionais, 

transnacionais e testemunharam o surgimento de Organizações Não Governamentais (ONG's), 

criadas com o objetivo de atender a área social e de desempenharem papeis e ações nos 

lugares em que as estruturas estatais eram inaptas (ibid.; SCHERER-WARREN, 2006). Para 

Gohn, estas novas formas de atuação dos movimentos sociais são condizentes com o que 

Jürgen Habermas (1985 apud GOHN, op. cit.), denominou como agir comunicativo. Tal 

conceito sustenta que, pela atuação em redes de articulações locais, regionais, nacionais ou 

internacionais e pelo emprego de novas Tecnologias de Comunicação e de Informação 

(TIC's), os movimentos começaram a agir em diferentes níveis para possibilitar novas 

maneiras de intercomunicação. Com isso, as lutas contemporâneas dos movimentos sociais 

                                                 
37 Gohn (Op. Cit.) faz ressalva que também nessa época, ocorreu o Movimento Estudantil que ficou conhecido 

como os “Caras Pintadas”, realizado no decorrer de 1992 e que teve como objetivo o impeachment do ex-

presidente Collor de Melo. 
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têm seus lugares de atuação ampliados e modificados, pois, uma vez organizada em rede, o 

poder não é mais homogêneo, e sim, é distribuído. 

Este desenvolvimento da cultura em rede se efetivou na consolidação da Internet e da 

telefonia celular em nosso cotidiano. Seu início se deu a partir da década de 1990 e, logo 

após, ocorreu de modo ininterrupto com o desdobramento dessas tecnologias e suas 

possibilidades de conexões. Assim, a capacidade de diálogo e de poder de mobilização dos 

movimentos sociais foram impactados, posto que tais recursos possibilitaram que as lutas por 

causas em comum fossem travadas sem o contato físico. O que contribuiu para que um 

número mais expressivo de pessoas de inúmeras localidades pudessem levantar as mesmas 

bandeiras, vestir as mesmas camisetas e articular ações e trocar informações sobre seus 

objetivos. Para Castells (2013), o potencial de ativismo sociopolítico da Internet pode se 

manifestar por uma extensa lista de dispositivos móveis, softwares, listas de e-mails, mídias 

sociais, entre outros recursos que se cristalizam como "espaços vivos que conectam todas as 

dimensões da vida" (op. cit., p.119). 

A partir dessa conexão de dimensões distintas, os movimentos sociais, com todo seu 

arsenal de atributos que abordamos brevemente, tornam-se disponíveis para pessoas de 

qualquer lugar do planeta. Pois, como consequência de um computador conectado à Internet, 

os indivíduos conseguem mais rapidamente agregar pessoas às causas que defendem. Além 

do que, como Recuero (2009) sinaliza, por meio de valores que promovem confiança e 

reciprocidade, as pessoas iniciam movimentos de difusão de informações, construção e 

compartilhamento de conteúdo. Isso porque, geralmente, as redes sociais da Internet acabam 

se tornando canais mais permanentes de contato e fonte de informações. 

É este cenário que buscaremos discutir, em seguida, um pouco mais as características 

das redes sociais da Internet. Afinal, nestas redes, limites entre questões da esfera pública e da 

vida privada ganham novos contornos, além das estruturas hierárquicas tradicionais terem a 

tendência de serem substituídas por estruturas mais flexíveis. Desse modo, surgem grupos 

independentes, por vezes desvinculados de movimentos sociais existentes e que passam a se 

mobilizar de forma espontânea e a partir de demandas pontuais. 

 

3.2 – A mídia como espaço de interação social 

Para o pesquisador John B. Thompson "o desenvolvimento dos meios de comunicação 

cria novas formas de ação e interação e [...] faz surgir uma complexa reorganização de 

padrões de interação humana através do espaço e tempo" (2011, p.119). De acordo com o 

autor, na maior parte da história humana as interações sociais foram feitas face a face. Ou 
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seja, ocorriam a partir da aproximação e do intercâmbio de formas simbólicas dentro de 

ambientes físicos compartilhados. Estas interações eram marcadas por tradições orais que se 

manifestavam a partir de um processo de renovação e reinvenção, por intermédio de inúmeros 

atos criativos. Tais interações, também, eram abertas em conteúdo, mas, contudo, restritas 

pelo alcance geográfico, pois dependiam de uma interação direta e do deslocamento físico dos 

indivíduos. Assim, o desenvolvimento de novos recursos midiáticos possibilita a criação de 

novas formas de ação e de interação. E, também, de novos tipos de relacionamentos sociais 

em formatos bem distintos dos que prevaleceram durante a maior parte da história humana. 

Para o bem ou para o mal, nos dias de hoje, é praticamente impossível escapar da 

presença e da representação midiática. Por isso, conforme já citamos, concordamos com 

Roger Silverstone (2012) quando este enfatiza que a principal conquista da mídia é ter nos 

levado a acreditar que o que ela representa é a realidade. E que sua influência é tão extensa, 

que frequentemente somos impactados de alguma maneira por ela pois passamos a depender 

dela para nos entreter, informar, dar conforto e segurança e para ver algum sentido nas 

continuidades das experiências que ocorrem na realidade ou, até mesmo, na própria mídia. De 

modo geral, nos movemos, dentro e fora desses espaços midiáticos, em uma mediação que 

pressupõe vínculos e implica em um constante processo de geração de significados e de 

ressignificações. Nesta conjuntura, podemos ver os meios de comunicação como tecnologias 

impregnadas de atributos sociais, e por isso, devemos questioná-los (idem). 

Sob esta perspectiva de questionar a interação dos indivíduos com o universo 

midiático, tanto Thompson (2011) quanto Silverstone (2012) colocam que os meios de 

comunicação possibilitam que as pessoas vivenciem inúmeras experiências as quais, 

normalmente, não teriam acesso sem o contato com estes recursos tecnológicos. Nas palavras 

de Silverstone (idem, p.25) “a mídia é do cotidiano e ao mesmo tempo uma alternativa a ele”. 

Já Martin-Barbero (2009) destaca que os indivíduos que utilizam os meios de comunicação de 

massa ou dos meios de comunicação interativos, passam a integrar um universo particular de 

pessoas, que tomam decisões de acordo com a situação em que estão inseridos, negociando 

simbolicamente com os meios de comunicação. Estas formas de negociação são modos de 

mediações que possibilitam aos indivíduos constituírem valores culturais e simbólicos, a 

fazerem ressifignicações e apropriações que, por sua vez, permitem que tenham suas próprias 

visões de mundo. 

Nesta mesma direção, Muniz Sodré (2002) avalia que vivemos uma nova forma de 

vida, estruturada pelas tecnologias de informação. Em outras palavras, que a mídia se 

constitui como um fator que causa dependência e, praticamente, se torna um meio de 
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sobrevivência para os indivíduos porque vai além de sua natureza puramente tecnológica. A 

mídia, para Sodré, sofre uma mutação que implica na criação de subjetividades do homem e 

de suas interações. Segundo este pesquisador, “a mídia reduz o discurso do real histórico ao 

que é possível dentro da superfície do espelho. E é nessa redução da substância à sua imagem 

que há transformação do mundo” (idem, p.24). 

Esta analogia explica a influência da mídia na sociedade pois implica em uma 

qualificação particular da vida, em um novo modo de se fazer sentir, em um novo âmbito, no 

qual se desdobram as ações humanas. Onde a informação proveniente da mídia assume 

características de espectro, de representação e, assim, é fantasmagórica. Sodré acrescenta aos 

três bios38, ou âmbitos, propostos no pensamento aristotélico e em que se desenrolam a vida 

dos homens, um específico para a vida que se dá no contexto das tecnologias de informação, o 

bios midiático (ibid. p.25). Neste âmbito, para este pesquisador, tudo o que ocorre ali é real, 

mas não da mesma forma como na realidade das coisas. 

E é nesse domínio que a Internet e os sites de redes sociais se encaixam. De modo 

complementar a esta perspectiva, Raquel Recuero (2009, 2014) e André Lemos (2009, 2013) 

baseiam-se na abordagem da teoria Ator-Rede (TAR)39, que defende uma nova concepção do 

que é social, a partir de uma descrição do mundo pelas ações dos atores na rede para fazerem 

considerações acerca da comunicação mediada por computadores. Nesta acepção, os atores 

são definidos pelas funções que desempenham, de quão ativos e repercussivos são e quantos 

efeitos produzem na rede. Lemos (2013), coloca que a rede em si, origina-se da relação de 

mobilidade estabelecida entre os atores. E que estes atores podem ser humanos e não-

humanos, no sentido de que computadores, smartphones, servidores, entre outros dispositivos 

podem agir mutuamente, interferirem e influenciarem o comportamento um do outro. 

Contudo, este pesquisador ressalta a diferença de que o ator não-humano pode ser ajustado 

pelo humano de acordo com a sua necessidade. 

A possibilidade das pessoas se comunicarem via a mediação desses aparatos 

tecnológicos se constituiu como um objeto de análise dentro da perspectiva de estudo de redes 

sociais, ainda na década de 1990. Para Recuero (2009), este tipo de análise permite estudar o 

desenvolvimento das estruturas sociais, as formas e subsídios para a criação de representações 

online dos indivíduos, os padrões de conexões desses indivíduos, a disputa por cooperação de 

                                                 
38 Conforme Sodré (2002) resgata no pensamento aristotélico, existem três esferas em que a vida do homem se 

dá, o bios do conhecimento, o do prazer e o da política. 
39 Teoria Ator-Rede (TAR) é uma corrente teórica que se originou na área de estudos de ciência, tecnologia e 

sociedade na década de 1980 a partir dos estudos de autores como Bruno Latour, Michel Callon, Madelaine 

Akrich, entre outros (RECUERO, 2009). 
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outros usuários e pela visibilidade desses perfis ou dos conteúdos derivados deles e a 

reconhecer os rastros que permitem o reconhecimento dos padrões de suas conexões e a 

visualização de seus contatos. Neste âmbito, a rede passa a ser compreendida como metáfora 

estrutural para a compreensão dos grupos expressos na Internet e é utilizada através da 

perspectiva de rede social. Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos 

principais: os atores, formado por pessoas, instituições ou grupos que atuam como os nós da 

rede e suas conexões, as interações e/ou laços sociais entre esses atores citados (idem). 

Em outras palavras, a rede social é um coletivo de pessoas que compartilham algum 

nível de relação ou de interesse por algo em comum. Esta conceituação antecede a criação da 

Internet, que é caracterizada por ser a plataforma online que possibilitou o surgimento das 

mídias sociais, os sites de relacionamento que permitem a sociabilização mediada por 

computadores, smartphones e uma infinidade de outros aparelhos interconectados. Portanto, 

as mídias sociais são lugares que permitem dinâmicas de criação, difusão e troca de conteúdos 

e informações dentro de grupos sociais estabelecidos na Internet, como sites de 

relacionamento. “São espaços de interação, lugares de fala construídos pelos atores de forma a 

expressar elementos de sua personalidade ou individualidade” (RECUERO, 2009., p. 25 e 

26). 

Inúmeros eventos podem empregar a força da Internet e das Mídias Sociais para 

mobilizar campanhas em prol de assuntos específicos. É possível, entre outros propósitos, 

intensificar sentimentos, incrementar interesses e causas comuns de membros da sociedade. E, 

com isso, fortalecer laços de empatia e de solidariedade. Como exemplo podemos citar alguns 

desastres de grandes proporções, como o caso do rompimento de duas barragens de rejeitos da 

mineradora Samarco, no distrito de Bento Ribeiro no município de Mariana – MG40 e o 

episódio dos Ataques Terroristas em Paris, na França41 ambos, datados em novembro de 

201542. Nessas duas situações, as mídias sociais, protagonizaram a criação de campanhas de 

conscientização sobre os assuntos referentes, ou mobilizaram pessoas, organizaram o 

recolhimento de doações, agregaram e redirecionaram informações para autoridades 

responsáveis, entre outras ações, que juntas, constituíram a linha de frente de apoio desses 

eventos. 

                                                 
40 O rompimento das barragens de Fundão e de Santarém, localizadas no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 

km do centro do município brasileiro de Mariana, Minas Gerais, ocorreu na tarde de 5 de novembro de 2015. 
41 Os Ataques Terroristas na França, foram uma série de atentados terroristas ocorridos na noite de 13 de 

novembro de 2015 em Paris e Saint-Denis, na França. Os ataques consistiriam de fuzilamentos em massa, 

atentados suicidas, explosões e uso de reféns.  
42 Em março de 2016, Bruxelas, Capital da Bélgica, sofreu com uma ação terrorista suicida no aeroporto 

internacional da cidade e em uma estação de metrô. Já foi confirmado por autoridades competentes que estas 

ações foram cometidas pelo mesmo grupo que atacou Paris em novembro de 2015. 
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Nos casos citados acima, podemos notar que o sentimento de solidariedade foi 

engajado a partir de eventualidades. Ou seja, por mais que houvesse planos de contingências 

para lidar com as possibilidades dessas situações, as mesmas não eram esperadas. E talvez, 

por esse mesmo motivo, as notícias que derivaram desses casos, aparentaram ter seus 

impactos perpetuados pela divulgação espontânea que se deu, devido a Internet, 

principalmente, pela mediação de usuários de sites de mídias sociais e de aplicativos da 

telefonia móvel conectados à rede mundial de computadores. Em resumo, a Internet é 

responsável pela possibilidade de as pessoas poderem difundir informações de forma mais 

rápida e mais interativa. Em concordância com isso, Lemos (2009) corrobora que a 

comunicação móvel instaura novos desafios de estudo e de observação de experiências com o 

emprego destas tecnologias digitais. Logo, um dispositivo como o celular, ou outro aparato 

tecnológico similar, possibilita o desenvolvimento de várias práticas no espaço urbano como 

produção, consumo ou circulação de informações. 

Conforme Lemos (op. cit.) problematiza, as características de portabilidade, 

conectividade e mobilidade desses aparelhos contribuem para o empoderamento de seus 

usuários. Portanto, uma vez que estes indivíduos estejam conectados na Internet, eles 

possuem a possibilidade de se transformar em emissários de novidades em qualquer lugar do 

mundo para sua rede de contatos. Dessa maneira, um indivíduo com um celular conectado à 

Internet pode, por exemplo, gravar e divulgar um vídeo de uma correnteza de lama, 

decorrente do rompimento das duas barragens em Minas Gerais, que avança sobre fronteiras 

em direção ao oceano e causa danos irreparáveis por onde passa em seu trajeto. Ou, avisar via 

as redes sociais da Internet, sobre as barbáries que estão acontecendo, simultaneamente, em 

um show de uma banda de rock e em uma partida de futebol em Paris, na França. 

Ao que tudo indica, as apropriações desses recursos tecnológicos em nosso cotidiano 

transcendem a categoria instrumental de canais de comunicação. Assim, estes canais se 

constituem em espaços de conversação e de interação social. Daí a comunicação mediada por 

computadores, entre outros recursos tecnológicos, passa a ser um motor de relações sociais 

que não serve apenas para estruturar essas relações, mas que também proporciona um 

ambiente para que elas ocorram (RECUERO, 2014). A conversação via dispositivos 

tecnológicos é um processo organizado pelos atores e onde os indivíduos seguem 

determinados rituais que fazem parte dos processos de interação social. Ou seja, estes 

processos não se referem apenas aos diálogos orais diretos, mas a inúmeros fenômenos que 

compreendem os elementos propostos e, assim, constituem as trocas sociais que são 

construídas pela negociação desses mesmos indivíduos. Logo, as conversações virtuais têm 
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semelhanças com a conversação oral. Contudo, sem serem homogêneas, porque se dão de 

diferentes modos e gêneros, algumas inclusive, determinadas por suas limitações tecnológicas 

(idem). 

Este tipo de comunicação que emprega ferramentas distintas influencia também, as 

práticas conversacionais que saem do ciberespaço. Nas palavras de Lemos (2009), tais 

tecnologias de comunicação permitem redesenhar a noção de esfera pública porque 

contribuem com novas acepções de comunidades e de participação política. Além disso, essas 

tecnologias de comunicação em rede possuem um amplo potencial de gerar efeitos virais 

distintos, no sentido de serem processos de avaliações sociais onde seus usuários, ora elegem 

alguns assuntos para que sejam disseminados pela sua repercussão, ora os substituem por 

outros. 

Para Henry Jenkins (2009) a circulação de conteúdo, a partir de um celular, por 

exemplo, concorre com a produção dos meios de comunicação massivos, pelas audiências que 

transitam por diferentes espaços de publicação. Com isso, a propagação de assuntos depende 

mais da circulação entre o público do que da distribuição comercial. Sendo que o fluxo de 

produção, circulação e consumo de informações ao mesmo tempo em que é ampliado, é 

diluído na chamada grande imprensa (idem). Consequentemente, a visibilidade se constitui 

como um ponto importante nesta conjuntura pois, como enfatiza Peruzzo (2011), apesar 

dessas ferramentas digitais possibilitarem canais de comunicação potencialmente libertários e 

alternativos, a notoriedade midiática dificilmente é obtida sem algum nível de intermediação 

com a mídia tradicional, que ainda controla a esfera de visibilidade pública. Mesmo assim, na 

Internet, a visibilidade ganha importância de um fator crucial para legitimar perfis online e 

difundir informações e demais conteúdos. Neste sentido, Recuero (2009, 2014) faz ressalvas 

de que este assunto possui interseções com a questão do público e do privado, mas que além 

desse âmbito, a visibilidade na rede influencia uma reordenação dos modos de se conversar. 

Isto porque, “[...] é preciso não apenas ser visível, mas também é preciso que a conversação 

esteja visível. Mais do que ser ouvido, para conversar é preciso também ser visto” 

(RECUERO, 2014, p.153). 

Ainda sobre este assunto, a pesquisadora Paula Sibilia (2003) coloca que esta 

necessidade de exposição no ciberespaço é uma consequência subjetiva da globalização, pois 

esta acentua o individualismo e impõe que é preciso ser visto, no sentido de causar efeito e 

polemizar, para ser reconhecido nesse meio. Para Recuero (2014), a própria estrutura dos sites 

de redes sociais influencia a visibilidade, uma vez que seus usuários podem categorizar seus 

contatos, como é o caso do Facebook, em amigos, conhecidos etc. Sendo que estes recursos, 
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ainda segundo a autora, também servem para definir quem está apto a ter acesso às 

publicações de um determinado perfil.  

Contudo, conforme também destaca Recuero (2012), gerenciar o grau de visibilidade 

nesses canais nem sempre é fácil. O que faz muitos usuários desses sites de redes sociais 

empregarem táticas específicas na tentativa de aumentar a notoriedade de suas publicações. 

Como exemplo ela cita a republicação de posts antigos ou de terceiros e/ou também, a opção  

de inserir outros usuários nas conversações, ao se fazer uso de links de perfis. Outras técnicas, 

de acordo com a autora, também são utilizadas para reduzir a visibilidade de determinados 

assuntos, como redirecionar uma conversação que foi iniciada em aberto para muitos 

usuários, para serviços de mensagens in box a um número reduzido de envolvidos . 

Além das práticas de conversação citadas não se pode ignorar outro recurso 

característico da comunicação mediada por computadores: o hipertexto. Este é empregado 

para acionar conteúdos diversos ou vincular outros usuários em conversações já iniciadas. 

Assim, pode-se afirmar que as combinações de diferentes formas discursivas, como texto, 

som e imagem são favorecidas pelo uso do hipertexto mas, também, por outro lado, pode-se 

dizer que ao mesmo tempo que o hipertexto amplia as possibilidades de leitura e conversação, 

devido a apropriações de outros contextos, corre-se o risco de perder o teor de autenticidade 

dos usuários da rede (SODRÉ, 2002). 

Por sua vez, os atores são o primeiro elemento da rede social e como partes do sistema 

as atuações deles moldam as estruturas sociais. Contudo, no âmbito das redes sociais da 

Internet, os atores não são imediatamente discerníveis, devido ao distanciamento entre os 

envolvidos na interação social (RECUERO, 2009). Neste caso, estes mesmos atores criam 

suas próprias representações, por meio de perfis, nicknames e identidades específicas para 

existirem e atuarem no ciberespaço. Em outras palavras, os indivíduos se apropriam dessas 

representações e empregam os sites de redes sociais para se expressarem e construírem 

impressões acerca de suas particularidades e interesses nestes espaços. 

A interação no ciberespaço possibilita conectar pares de atores e demonstrar as 

relações que esses indivíduos possuem. Geralmente esta forma de interação está relacionada 

aos laços sociais, que podem ser constituídos por meio de processos associativos. Recuero 

influenciada pelo pensamento de Goffman (1975, apud GOHN, op. cit., p.39) coloca que, “a 

conexão entre um indivíduo e uma instituição ou grupo torna-se um laço de outra ordem, 

representado unicamente por um sentimento de pertencimento”. Ao ir para esta direção, esta 

pesquisadora defende a ideia que, de um certo modo, as conexões são o principal foco do 

estudo das redes sociais, devido, principalmente, ao potencial que estas redes possuem de 
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alterarem as estruturas dos grupos. E que assim essas interações na Internet podem ser 

percebidas graças à possibilidade de manter os rastros sociais dos indivíduos, que 

permanecem ali. 

Tais rastros auxiliam a reconhecer outro fator característico da interação mediada pelo 

computador, que é capacidade dos indivíduos migrarem no ciberespaço pois as interações 

entre atores sociais quase sempre têm a tendência de espalhar-se entre as diversas plataformas 

de comunicação, como, por exemplo, em uma rede de blogs e mesmo entre sites distintos, 

como o Facebook, os blogs e o Twitter, por exemplo. De acordo com Recuero (2012), a 

interação mediada pelo computador cria e ajuda a manter relações complexas que sustentam 

as redes sociais na Internet. Porém, mais do que isso, a interação mediada pelo computador 

possui a capacidade de criar relações sociais que, por sua vez, geram laços sociais. 

Consequentemente, a quantidade de laços existentes entre os indivíduos indica o grau de 

conexão entre eles. 

Este grau de conexão pode ser mensurado não apenas pela quantidade de laços 

existentes em uma rede, mas também, pelos tipos de laços que conectam os indivíduos. 

Recuero (2009, 2014), baseada em distintos autores, aponta a existência de laços formados 

por um sentimento de pertencimento, em que as pessoas se sentem, de certo modo, ligadas a 

outras pessoas, grupos e instituições por terem em comum uma ideia, um objeto ou uma 

percepção de mundo semelhante. Outra possibilidade de laço social é aquele que se dá pelo 

diálogo, pela interação mútua entre os usuários de uma mesma rede, ou seja, pela conversa, 

troca de mensagens etc. E ainda há,os laços provenientes de relações que vão além dessa rede 

em comum. Neste sentido, ainda conforme Recuero (2009), pode-se afirmar que os laços 

sociais são conexões estabelecidas entre atores, que se formam por meio de interações e são 

constituídos em relações específicas, como proximidade, contato frequente, fluxos de 

informação, conflitos ou suporte emocional.  

Além dos tipos existentes de laços sociais, no entanto, é preciso, ainda, observar a 

força que eles possuem. Assim, laços fortes seriam aqueles que existem com uma maior 

intimidade e proximidade entre as pessoas. Já os laços fracos são constituídos de relações 

mais dispersas. Neste sentido, para Recuero (2009), os laços fracos formam a base das redes 

sociais online porque as pessoas nutrem relações por laços fortes apenas com um grupo mais 

fechado, geralmente, oriundos de um mesmo círculo social. Enquanto isso, os laços fracos são 

constituídos de interações mais pontuais e superficiais, o que, muitas vezes, como uma 

espécie de contrapartida, costumam ocorrer em maior quantidade tendo, também, como 
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característica, a possibilidade de abrigar mais conexões o que significa um maior 

adensamento da rede. 

Os sites de redes sociais, como já problematizamos há pouco, são estruturados, 

portanto, a partir de relações entre pessoas e para a manutenção desses relacionamentos. 

Atualmente, há uma infinidade de sites desse gênero sobre inúmeros assuntos e sob temáticas 

diferenciadas. Por isso mesmo optou-se, neste trabalho, pelo foco Facebook, em especial pela 

quantidade significativa de usuários que este agrega. Somente no Brasil, por exemplo, são 92 

milhões de usuários que acessam o site mensalmente,, ou seja, um número equivalente a 

45,5% da população brasileira43. O Facebook, como muitos outros sites de rede social, é uma 

ferramenta apropriada simbolicamente para construir o espaço social no cotidiano dos 

indivíduos, e que possibilita a criação de práticas que ressignificam seus usos (RECUERO, 

2014). 

As práticas mais usuais do Facebook são as ações de curtir, compartilhar e comentar. 

Com elas seus usuários, se apropriam, simbolicamente, e ressignificarem suas conversações44, 

como aponta Recuero (2014). E, apesar de não serem ações exclusivas do Facebook 

adquirem, neste, um teor de posicionamento, configurando uma dinâmica que pode ser 

compreendida no sentido de tomar parte sobre alguma ideia ou situação. Nessa perspectiva, 

existem inúmeros exemplos atuais, como os assuntos relacionados ao pedido de impeachment 

da presidenta Dilma Rousseff45, que dividem posicionamentos e que, com certeza, nos 

últimos tempos no Brasil, constituem os posts mais curtidos, compartilhados e comentados 

desse site de redes sociais. 

Continuando, curtir nesta rede social online é a possibilidade de sinalizar uma reação 

ou interesse por algum conteúdo. Esta função é problematizada por Recuero (2014) como 

uma forma de tomar parte na conversação sem elaborar uma resposta pois, assim, o usuário, 

pode participar com um investimento mínimo em uma conversação de seu interesse. 

Recentemente, o Facebook ampliou a função curtir, que recebeu um up, com a incorporação 

                                                 
43 Conforme a matéria publicada na página do Facebook voltado para empresas. Disponível em: 

https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-Facebook-pelo-menos-uma-

vez-ao-mes. Acessado em abril de 2016. 
44 Além dessas ações, o Facebook permite aos seus usuários cutucar outras pessoas, no sentido de chamarem a 

atenção delas; recomendar a leitura de algum conteúdo; seguir, que é a possibilidade de acompanhar publicações 

de outras pessoas, sejam elas suas amigas nesta rede ou não; de possibilitar que seus usuários conversem de 

modo mais privado, in box, por meio de chats; de criar eventos e gerenciar a participação de convidados; além de 

inúmeras integrações com outros sites de redes sociais. 
45 Este pedido de impeachment consiste em uma questão processual aberta com vistas ao impedimento da 

continuidade do segundo mandato de Dilma Rousseff como a Presidenta da República do Brasil. As acusações 

que baseiam este pedido, versam sobre desrespeito à lei orçamentária e à lei de improbidade administrativa por 

parte da presidenta, além de lançarem suspeitas de envolvimento da mesma em atos de corrupção na Petrobras. 

Até o momento de escrita dessa dissertação, esta situação está em uma longa fase de desdobramentos. 

https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-Facebook-pelo-menos-uma-vez-ao-mes
https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-Facebook-pelo-menos-uma-vez-ao-mes
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de outras possibilidades de reações: uma extensão do botão curtir agora oferece mais maneiras 

de compartilhar reações de forma rápida e fácil, ao se acionar um dos seis emoticons (ver 

Figura 7) que pretendem representar reações de irritação, tristeza, surpresa, risada e amor46. 

Estas reações são condensadas na hora da exibição com o objetivo de deixar a página 

organizada visualmente. "Temos escutado as pessoas e sabemos que deve existir mais 

maneiras de expressar o sentimento gerado por algo que você vê no Feed de Notícias", 

explica a empresa em seu blog oficial47. Assim, apoiamos a ideia de que curtir adquiri o 

sentido de legitimar aquilo que é dito pelo outro. Ou seja, de indicar que tal conteúdo, de certo 

modo, despertou a atenção a ponto de uma pessoa reagir minimamente por intermédio dessa 

função. 

 

Figura 7: Os seis novos emoticons do Facebook da função reaction. 

 

Já a ação de compartilhar, por outro lado, possibilita ampliar o alcance de um 

conteúdo ao dar visibilidade para uma conversação ou mensagem. Nesse caso, compartilhar 

informações também se constitui no ato de tomar parte na difusão da conversação, na medida 

em que permite que os usuários construam algo que pode ser passível de discussão, uma vez 

que é de seu interesse, para sua rede social (RECUERO, 2014). Por fim, comentários, são as 

práticas mais conversacionais, pois são mensagens agregadas a um conteúdo original. Nessa 

concepção, os comentários sinalizam não apenas uma mera participação no sentido de 

concordância ou não com um determinado assunto, mas sim, pode ser compreendido como 

uma contribuição particular em uma tomada de partido mais visível. 

Assim, podemos considerar que as mídias sociais se constituem como espaços 

comunicacionais importantes para a articulação de ideias. E que, além de aglutinar 

posicionamentos e opiniões sobre inúmeros assuntos, tais tecnologias como apontam 

inúmeros pesquisadores supracitados (GOHN, 2002; PERUZZO, 2013; CASTELLS, 2013) 

                                                 
46 No domingo de dia das mães de 2016, o Facebook, realizou um teste ao incorporar junto as recém-criadas 

reações, um emoction de uma flor roxa, que simbolizava a gratidão. Essa foi a primeira reação temporária que o 

site testou, e como é um recurso novo, não sabemos o se haverá outros. 
47 Disponível em: http://newsroom.fb.com/news/2016/02/reactions-now-available-globally/. Acessado em abril 

de 2016. 

http://newsroom.fb.com/news/2016/02/reactions-now-available-globally/
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têm o potencial de favorecer mobilizações de causas variadas, seja no mundo virtual ou no 

real. Por sua vez, estas ações apenas são possíveis devido ao uso dado a esses sites de redes 

sociais, enquanto lugares de encontro e arenas de debates. Neste sentido, tais sites se 

configuram de forma propícia para o confronto de identidades e interesses que podem estar 

atrelados às lutas sociais mais amplas, ao se relacionarem às organizações de bases populares, 

comunidades, movimentos sociais etc. É sob este horizonte que discutimos, a seguir, aspectos 

políticos enfatizando tanto as ações coletivas que se desdobram na sociedade civil e que 

explanamos anteriormente, quanto o emprego dado aos sites de redes sociais para mobilizar 

pessoas em espaços virtuais e de modo simultâneo, nas ruas. Pois, como coloca Castells, “Da 

segurança do ciberespaço, pessoas de todas as idades e condições passaram a ocupar o espaço 

público, num encontro às cegas entre si e com o destino que desejam forjar, ao reivindicar seu 

direito de fazer história – sua história [...]” (2013, p.12). 

 

3.3 – Curtir, compartilhar e comentar e a realidade das ruas 

Como colocado, os sites de redes sociais se constituíram espaços propícios para novos 

modos de conversação. Também contribuíram com outras formas de participação em relação 

à coisa pública, incluindo o ativismo social, seja no próprio ciberespaço ou fora dele. Como 

apontamos anteriormente, este tipo de site tem se multiplicado na sociedade atual, graças à 

comunicação mediada por computador e ao novo quadro de relações tecnológicas que, 

geralmente, tem oferecido aos seus usuários características como a mobilidade, conectividade 

e portabilidade. Por sua vez, estas novas configurações tecnológicas fazem com que os 

indivíduos tenham uma percepção alterada de espaço e tempo. Com isso, há a necessidade de 

adaptação de práticas cotidianas para que as pessoas possam reaver o sentido de fazer parte de 

algo. Ou seja, as mudanças que se configuraram nos últimos anos, pelo menos as que se 

referem ao aumento dos aparatos tecnológicos, influenciaram inúmeras modificações no 

sentido de pertencimento dos indivíduos, principalmente no que se refere aos grupos sociais e 

aos processos de visibilidade. 

Em relação a essas modificações do sentido de pertencimento dos indivíduos, Castells 

(2004, 2013) coloca como o avanço das redes de computadores vem transformando nosso 

modo de pensar e de nos organizar em sociedade. Para o autor, a estrutura social hoje se 

baseia em redes operadas por tecnologias de comunicação e informação que geram, 

processam e distribuem informação a partir de conhecimento formado por inúmeras pessoas 

que atuam como os nós da rede e suas conexões. Além disso, para ele, o ciberespaço oferece 

uma segurança que instiga os indivíduos a saírem da inércia. Em outras palavras as redes 
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sociais online instigam mudanças nas relações humanas e abrem novas possibilidades de 

vivência e convivência , especialmente no espaço democrático. 

Neste sentido, recentemente surgiram algumas mobilizações oriundas da Internet e das 

redes sociais online, como a Revolução do Panelaço (2008) na Islândia, a Revolução de 

Jasmim (2010) na Tunísia, os Indignados (2011) na Espanha, o Occupy Wall Street (2011), a 

Primavera Árabe (2009 – 2010) e, mais recentemente no Brasil, as chamadas Jornadas de 

Junho (2013), entre tantas outras mobilizações e ações coletivas de modo geral. Recordamos 

que, conforme Mária Glória Gohn (2002), atos e protestos como os citados geram novas 

ideias e se constituem como agentes fundamentais na contestação de antigas formas de ver e 

de fazer coisas, assim como influenciam diretamente na construção de identidades coletivas. 

Sendo que, tais ações possuem em comum, características como circulação, fluxo, troca e 

intercâmbio de informações. 

Segundo Castells (2013), tais movimentos, apesar de terem origens distintas, possuem 

mais semelhanças do que diferenças, como a interação constante entre os espaços online e off-

line e a ocupação de determinados espaços públicos. Para este pesquisador, a mudança social 

é proveniente de uma forte indignação sobre uma questão local que é trabalhada a partir de 

um sentimento de emoção coletiva que, por sua vez, ocasiona raiva e incentiva um 

enfrentamento real de situações. Logo, pode se dizer que mobilizações como as que o autor 

indica, tiveram início com pequenos atos que foram organizados a partir de redes digitais de 

comunicação e impulsionados, ou não, pela força de movimentos sociais já consolidados. 

Com isso, as ações ganham as ruas, aumentando a visibilidade de suas causas em seus países 

e pelo mundo. Nesta perspectiva, as apropriações dessas tecnologias certamente cooperaram 

para a utilização de dispositivos e redes digitais na constituição das mobilizações como as que 

enumeramos há pouco. 

Como uma das possíveis consequências desse rápido enraizamento do uso das redes 

sociais pelo mundo afora, tais recursos, juntamente com a Internet e os aplicativos de 

telefonia móvel, formaram a base de sustentação dos movimentos citados. Que, em um 

primeiro momento, não tiveram lideranças e rejeitaram organizações formais que poderiam 

engendrar tais ações de algum modo. Daí, é comum que as tomadas de decisões e os debates 

sejam realizados de forma online e, em outras ocasiões, em assembleias locais em lugares 

públicos. Logo, os movimentos espalharam-se por contágio num mundo conectado pela 

Internet sem fio e caracterizado pela difusão rápida, viral, de imagens e ideias. E, em todos 

esses casos, os movimentos ignoraram partidos políticos e desconfiaram da representatividade 

da grande imprensa (ibid.). 
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Reincidimos então, para o assunto da mediação para compreendermos as atuais 

tendências sobre as relações entre protestos e práticas midiáticas. Neste contexto, mediação 

inclui assimilar as diversas maneiras pelas quais a mídia e a comunicação são relevantes aos 

protestos e atos de ativismos. Assim, a mídia e a comunicação permitem e limitam os ativistas 

e ativismo no cenário midiático atual (CAMMAERTS, 2013). Desde modo, as mídias são 

configuradas como instrumentos capazes de articular identidades coletivas, difundir estruturas 

de movimentos e mobilizações, coordenar e até constituir ações diretas por conta própria. Ou 

seja, o repertório midiático pode influenciar diretamente no impacto dessa mediação na 

experiência vivida no ambiente virtual e nas ruas. 

Acrescenta-se à conjuntura acima levantada, os processos de enquadramento de cada 

situação na grande imprensa e as representações dos próprios ativistas. Estas representações, 

geralmente, possuem a intenção de mobilizar e organizar ações diretas e são realizadas por 

meio do emprego, apropriação e adaptação de tecnologias de informação e comunicação. 

Nesta perspectiva, o pesquisador Bart Cammaerts (2013) retoma o conceito de estruturas de 

oportunidade de mediação, que autores do paradigma americano trabalham dentro de uma das 

correntes de estudos dos movimentos sociais. Ele explica que as estruturas de oportunidade de 

mediação se referem à extensão que essas ações coletivas são capazes de atingir. Essas 

estruturas, ainda, podem ser redimensionadas em uma estrutura de oportunidade de mídia, 

uma estrutura de oportunidade discursiva e uma estrutura de oportunidade em rede. 

Sobre este assunto, relembramos que Gohn (2002) coloca que os movimentos sociais 

podem ser compreendidos sob as perspectivas de seus aspectos internos e, 

complementarmente, conforme o cenário sócio-político e cultural em que estão inseridos. Esta 

pesquisadora faz alusão aos inúmeros contatos externos que estão além do controle de 

ativistas e que afetam, de algum modo, o desenvolvimento e o sucesso de seus movimentos. 

Ou seja, sua colocação é muito próxima ao que, Cammaerts (op. cit.) descreve como a 

estrutura de oportunidade de mídia, isto é, a capacidade desses movimentos abordarem e 

comunicarem, efetivamente, suas mensagens, seja pela grande mídia ou não. 

Consequentemente, também pode ser inserido nesta categoria, o grau de influência cultural e 

de visibilidade que esses movimentos possuem na esfera pública. Que, por sua vez, invoca 

questões de acesso à mídia. Em contrapartida, as oportunidades discursivas podem ser 

remetidas à construção do discurso do movimento, enquanto as oportunidades em rede 

referem-se ao planejamento das mobilizações. 
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Desde modo é possível traçar uma aproximação entre a atuação de um movimento 

social e a de um coletivo midiático, como o Mídia Ninja48, por exemplo, que se coloca como 

interessado em difundir e potencializar a visibilidade de conteúdo. Seja ao realizar a cobertura 

de protestos no Brasil, ou de outros acontecimentos como a visita do Papa Francisco ao país 

em julho de 2013 (AQUINO BITTENCOURT, 2014). Nesse caso, as oportunidades de mídia 

pelas quais transita um coletivo midiático são ampliadas a partir da Internet e das ferramentas 

baseadas na lógica de rede (CASTELLS, 2013). Ou seja, no ambiente de rede interconectado, 

os movimentos sociais podem recrutar indivíduos, coordenar e disseminar ações 

independentes da grande mídia. Contudo, fazemos a ressalva de que esses movimentos são 

influenciados pela conectividade e a formação de comunidades na Internet (RECUERO, 

2009) e também, pela convergência de mídias digitais (JENKINS, 2009). 

Em relação ao assunto de convergência das mídias digitais, concorda-se, aqui, com o 

pesquisador Henry Jenkins (idem), quando este coloca que esta convergência se dá mais por 

questões culturais, sob uma perspectiva antropológica, do que meramente tecnológica. Pois, 

para ele, são alterações de comportamentos individuais e de instituições que, aos poucos, são 

alterados e começam a influenciar outros, até se tornarem comuns (no sentido de 

pertencimento). Para este pesquisador a convergência das mídias digitais se relaciona à 

convergência dos meios de comunicação, à cultura participativa e à inteligência coletiva. 

Trata-se de uma ecologia comunicativa que reflete o modo como nos comunicamos e nos 

relacionamos na cultura contemporânea, geralmente em coletividade, em conexão e em 

colaboração com outras pessoas 

Ao retomarmos as questões de acesso à mídia que mencionamos antes, afirmamos que 

o ciberespaço permite uma gama de opções de práticas de resistência comumente chamada de 

ciberativismo. E que esta forma de ativismo diz respeito a uma série de práticas de defesa de 

causas variadas que quase sempre fazem uso de mídias sociais e de recursos como e-mail, 

podcasts, entre outros, para disseminar suas ideias. Contudo, apesar de algumas dessas 

práticas de resistência pertencerem claramente a uma lógica de dano, como invasões a sites 

entre outros, existem práticas de mobilização mediadas pela internet que permitem formas de 

participação e engajamento mais passivas e testemunhais. Neste caso, existem conceitos na 

literatura internacional tais como “slacktivism” ou ”clickativism” que se referem à 

possibilidade dos indivíduos se envolverem em causas com o mínimo de participação 

(MOROZOV, 2009 apud CAMMAERTS, 2013, p.28). 

                                                 
48 Ninja neste caso é um acrônimo que significa: “Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação”. 
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Como exemplo disso pode-se citar sites como Avaaz.org ou Change.org que 

mobilizam os cidadãos em defesa de determinadas causas por intermédio de abaixo-assinados 

virtuais, que causam impacto pela quantidade de pessoas que se prontificam a se envolver 

com suas assinaturas. Já sites como Facebook, Twitter e Youtube e aplicativos de celulares 

como WhatsApp e o Instagram, permitem, por sua vez, que ativistas e movimentos façam a 

distribuição de suas próprias versões dos fatos e, com isso, exibam publicamente e de modo 

geralmente pacífico, suas demandas e ideias que estão por trás desses atos. O que, por sua 

vez, pode ainda ser impulsionado pela interação de personalidades públicas, atores, cantores 

ou outros que, de algum modo se sintam confortáveis para se relacionarem com tais ações. 

Estas possibilidades de atuações citadas podem se constituir como táticas de comunicação 

auto mediadas que contribuem com a consolidação das identidades coletivas dos movimentos. 

Já na perspectiva da realidade das ruas não faltam exemplos atuais de interação dessas 

práticas acima mencionadas. Primeiramente, o episódio que ficou conhecido como Jornadas 

de Junho de 2013, no Brasil que se diferem de manifestações que o país já vivenciou, pois, 

não se limitaram à tomada das ruas, mas iniciaram nas redes sociais (ver Figura 8). Pouco a 

pouco o sentimento de indignação ganhou força via sites como Twitter e Facebook, e de 

coletivos midiáticos, até resultar em mobilizações presenciais em mais de 350 cidades. “Um 

grito de indignação contra o aumento do preço dos transportes que se difundiu pelas redes 

sociais e foi se transformando no projeto de uma vida melhor [...]” (CASTELLS, 2013, p. 

182). As Jornadas de Junho trouxeram uma série de questionamentos sobre as demandas do 

povo, que se espalharam em todos os atos de protestos, por meio de cartazes que ilustravam o 

esgotamento da paciência dos brasileiros com os problemas do país (idem). Assim, se o rumo 

dos movimentos que deflagraram os protestos de 2013 foi marcado por demandas antigas e 

formas de mobilização já conhecidas, contou também, em seus processos comunicacionais, 

com ações no espaço virtual que foram capazes de influenciar a própria continuidade do 

movimento. 

 



 

 

73 

 

Figura 8: Foto de Fábio Motta do jornal Estadão de 17 de junho de 2013. 

 

Um exemplo disto,foram as campanhas que circularam nos sites de redes sociais que 

solicitavam aos moradores da região onde os protestos iriam acontecer, que piscassem luzes e 

batessem panelas em favor dos atos de protestos ou oferecessem aos manifestantes pontos de 

apoio para água e abrigo. Ou, ainda, que compartilhassem redes wi-fi. Com essa mesma 

finalidade foram criados aplicativos para smartphones que além dessas funções também, 

informavam sobre locais em que havia pontos de conflitos com a polícia ou atos de 

vandalismos49. Logo, podemos traçar um comparativo entre curtir, compartilhar e comentar 

em um site de redes sociais, como o Facebook, com as ações de colaboração acima descritas, 

em favor das manifestações. Por fim, a pesquisadora Cecília Peruzzo (2013) chama também a 

atenção para o uso de sites e aplicativos como o YouTube, Flickr, Facebook, Instagram, 

Twitter entre outros, que funcionavam como pontos de encontro ou comunidades que 

facilitaram a articulação entre as pessoas e combinações de dia, local e hora para encontros 

presenciais. Além de, é claro, servirem ainda de arena de debate, de difusão, acesso e troca de 

informação. 

Nesta mesma direção, Castells (2013), avalia que esses movimentos criaram um novo 

modelo de participação cidadã, um espaço de autonomia onde é possível trocar informações e 

partilhar sentimentos coletivos de indignação e esperança. E que, assim, os ativistas se tornam 

inventivos em suas ações e podem produzir artefatos de protestos, como fotos e vídeos e 

                                                 
49Para mais informações, consulte as matérias “Colaboração é a principal atitude de manifestantes nas redes 

sociais” em : http://oglobo.globo.com/brasil/colaboracao-a-principal-atitude-de-manifestantes-nas-redes-sociais-

8826239 e, “Libere seu wi-fi e senha durante as manifestações” em: 

https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/libere-seu-wi-fi-e-senha-durante-as-manifestacoes/ 

acessados em abril de 2016. 

http://oglobo.globo.com/brasil/colaboracao-a-principal-atitude-de-manifestantes-nas-redes-sociais-8826239
http://oglobo.globo.com/brasil/colaboracao-a-principal-atitude-de-manifestantes-nas-redes-sociais-8826239
https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/libere-seu-wi-fi-e-senha-durante-as-manifestacoes/
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táticas de mediações próprias com o intuito de arquivar e representar seus eventos de 

protestos. Para Gohn (2002), este tipo de apropriação de diferentes ferramentas de 

comunicação fortalece as possibilidades de articulação e estratégias de visibilidade, o que 

acaba por reconfigurar formas de organização e de ações. 

Já Maria Clara Aquino Bittencourt (2014) aponta que a partir das manifestações de 

junho de 2013, ficou claro um certo conflito de posicionamentos pois, se antes não havia 

visibilidade nos meios tradicionais, hoje tal visibilidade se espalhou pelas redes sociais. Como 

consequência, a tensão das ruas também se estabeleceu sobre as relações comunicacionais, em 

um panorama midiático onde os meios e os veículos de massa perderam parte de seu 

protagonismo. E que nesses espaços a colaboração serve de base para a produção de conteúdo 

e a diversidade de formatos indica um processo de convergência, pelo qual percebe-se 

transformações significativas sobre a circulação midiática no âmbito desses movimentos 

(idem). 

Outras situações que sucederam as Jornadas podem ser levantadas e problematizadas 

em relação às formas que ações coletivas e as manifestações se articulam com as tecnologias 

de rede. O caso mote deste trabalho, a Polêmica Beagle, que será abordada mais 

profundamente no próximo capítulo, ilustra bem isso. Pois, como já mencionamos 

anteriormente, esta situação se desdobrou com ativistas ligados à Front Liberation Animal 

(ALF) que empregaram em suas táticas de manifestações recursos de interação do Facebook e 

de outras redes sociais para organizarem o resgate de cobaias e as consequentes ações de 

invasão do Instituto Royal, no interior de São Paulo. Outra situação atual e que ainda está em 

fase de desdobramentos se deu com o movimento de ocupação de escolas por estudantes 

secundaristas, que se iniciou no estado de São Paulo e que logo se espalhou por outros estados 

brasileiros. 

Em síntese, em setembro de 2015 o governo estadual de São Paulo anunciou um plano 

de reorganização da rede pública. O argumento utilizado pela Secretaria de Educação era que 

a reorganização melhoraria o desempenho dos alunos. Contudo, professores, gestores e 

estudantes reclamaram da falta de diálogo e de transparência para a tomada de decisão, o que 

levou ao surgimento de boatos sobre o fechamento de escolas, na medida em que os protestos 

começaram e se espalharam pelas unidades da rede estadual. De modo geral, a postura do 

governo e da grande mídia provocou um movimento surpreendente de ocupação de muitas 

escolas na capital e no interior do estado, tendo como bandeira o lema “Não fechem a minha 
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escola”50. Sob este lema surgiram várias postagens na Internet e sites de redes sociais, vindas 

de próprios alunos e manifestantes desse movimento e, também, de pessoas de diferentes 

nichos da sociedade que se solidarizaram com a causa dos estudantes. Como, por exemplo, 

um grupo de artistas renomados como Arnaldo Antunes, Chico Buarque, Dado Vila-Lobos, 

Paulo Miklos, Zélia Duncam, entre outros, que gravaram o clip da música “Trono do 

Estudar”, do também cantor e compositor Daniel Black, como forma de mostrar apoio e 

respeito a essa causa. Na Figura 9, disponibilizamos o clip dessa música, no qual são 

mescladas imagens dos cantores no estúdio de gravação e das manifestações dos estudantes. 

 

 

Figura 9: Clip da música "Trono do Estudar" de Daniel Black. 

 

Nesta situação das ocupações escolares, pode-se observar inúmeras táticas de ativismo 

e de auto mediação voltadas à produção de narrativas próprias. Muitas dessas sobre os 

motivos que levaram os alunos secundaristas, na maioria adolescentes, a buscar formas de 

debate e de reflexão com autoridades públicas e com outros departamentos da sociedade. E, 

também, o emprego que deram para as redes sociais ao colocarem seus pontos de vista sobre a 

qualidade de ensino no país, e sobre a forma que foram tratados pela força policial em cada 

embate. Nas palavras de Castells (2013), este tipo de movimento conta com diferentes 

técnicas colaborativas que renovam as formas de participação política. O que, por sua vez, 

abrem novas possibilidades de intervenções dos cidadãos na esfera pública. Desse modo, 

movimentos como este têm a capacidade de produzir valores e objetivos em torno dos quais, 

                                                 
50 Para mais informações consulte a matéria “Entenda a evolução das ocupações de escolas em São Paulo, 

disponível em: http://revistaeducacao.com.br/textos/0/entenda-a-evolucao-das-ocupacoes-de-escolas-em-sao-

paulo-366953-1.asp acessado em Abril de 2016. 

http://revistaeducacao.com.br/textos/0/entenda-a-evolucao-das-ocupacoes-de-escolas-em-sao-paulo-366953-1.asp
http://revistaeducacao.com.br/textos/0/entenda-a-evolucao-das-ocupacoes-de-escolas-em-sao-paulo-366953-1.asp
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ocorrem transformações em instituições que, por sua vez, se modificam pouco a pouco para 

representar esses valores a partir da criação de novas normas de convívio social (idem). 

Sobre os boatos que tais situações possibilitam na rede os pesquisadores Muniz Sodré 

e Raquel Paiva (2011) fazem críticas em relação à credibilidade das fontes no ciberespaço. 

Pois, segundo eles, geralmente acreditamos numa história porque ela foi testemunhada, senão 

diretamente, ao menos por uma mediação confiável, a cargo do jornalismo. Estes 

pesquisadores colocam, ainda, que nos dias de hoje, os recursos tecnológicos qualificam e 

validam aos seus próprios modos, os novos repórteres, redatores e fotógrafos, sem que haja 

uma qualificação de formação universitária. O que faz com que, de certo modo, haja uma 

corroboração com essa produção de conteúdo desqualificada. Assim, é possível colocar que a 

partir da Internet ocorre a circulação de informações de diversas fontes, algumas que têm o 

compromisso com a credibilidade que estes autores colocam e outras que se comprometem 

com outros ângulos e posicionamentos para realizarem suas narrativas. 

Enfim, sob a perspectiva que autores como Gohn (2002) e Castells (2013) propõem, 

pode-se afirmar que as ações coletivas e movimentos sociais abordadas aqui, salvo por suas 

gêneses distintas, apresentam uma série de características comuns. E que as mais cruciais 

delas, neste momento, são as formas como se apropriam dos recursos tecnológicos, em 

especial das tecnologias de rede. Assim, na atual configuração desses movimentos, eles 

extrapolam seus próprios modos de organização e também os recursos de comunicação 

disponíveis. Ao mesmo tempo, renovam nessas mesmas possibilidades as formas como se 

reportam à sociedade. Por isso, também, ressalta-se aqui o potencial desses eventos em serem 

locais e globais ao mesmo tempo, pois como coloca Castells (idem), eles podem até serem 

iniciados em contextos específicos, mas ao se constituírem como algo público se tornam 

acessíveis ao mundo por meio da Internet e demais recursos de rede e de telefonia móvel. 
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4 – ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E HUMANOS: SENSIBILIDADES EM JOGO 

Iniciamos este capítulo problematizando a relação atual dos homens com outras 

formas de vidas, dando ênfase, sobretudo, aos animais domésticos. Em especial, voltamos 

nossa atenção às formas como os pets, cães e gatos, se integram ao nosso cotidiano e deixam 

rastros em nossas memórias e nas formas como nos relacionamos com eles. Discutimos, 

também, o que coloca Keith Thomas (2010) sobre as alterações que as sensibilidades em 

relação a esses animais sofreram ao longo do tempo. Assim, recorremos a alguns 

apontamentos do referencial teórico da antrozoologia, que é o estudo da interação entre 

pessoas e animais não humanos. Por fim, abordamos, de modo breve, algumas reflexões sobre 

as vidas que são sujeitas de serem sacrificadas em nossa sociedade, mediante demarcações 

biológicas, culturais e políticas (SINGER, 2010; GIORGI, 2015). 

Em seguida, contextualizamos a questão da experimentação animal, principalmente, 

no Brasil. A partir daí a perspectiva que assumimos é a de procurar compreender a polêmica 

beagle na conjuntura que ela se deu, dentro e fora do espaço midiático da Internet e dos sites 

de redes sociais. Buscamos fazer observações sobre as falas dos ativistas que organizaram as 

ações de invasão e de soltura de animais mantidos pelo Instituto Royal tendo como 

contraponto o posicionamento de cientistas que defendem a prática da experimentação 

animal. Por último, voltamos nossa atenção, em especial, aos desdobramentos desse evento no 

Facebook, junto à sociedade brasileira. Apresentamos e discutimos os resultados da análise 

que realizamos, conforme descrevemos nos procedimentos metodológicos na introdução deste 

trabalho. 

 

4.1 – Sensibilidades entre humanos e não humanos 

Pode-se supor que os brasileiros gostam de animais de estimação, tanto ou mais do 

que gostam de crianças. Isso, é claro, se for considerado o fato de que no país existem mais 

cachorros de estimação do que crianças, conforme Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2013)51 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em junho de 2015, que 

estimou a população de cachorros em domicílios brasileiros em 52,2 milhões, e a de gato em 

22 milhões. E de que este resultado faz frente a um número aproximado de 44,9 milhões de 

crianças de até 14 anos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

também de 2013. 

                                                 
51 Esta é a primeira edição da PNS, levantamento que teve seus dados divulgados em dezembro de 2014 e em 

junho de 2015. É a primeira vez, portanto, que o número de cães e gatos de estimação é medido com esta 

metodologia. Mais informações, disponível em: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/06/brasileiros-tem-

52-milhoes-de-caes-e-22-milhoes-de-gatos-aponta-ibge.html. Acessado em maio de 2016. 

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/06/brasileiros-tem-52-milhoes-de-caes-e-22-milhoes-de-gatos-aponta-ibge.html
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/06/brasileiros-tem-52-milhoes-de-caes-e-22-milhoes-de-gatos-aponta-ibge.html
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Estes mesmos dados permitem, também, inferir que os animais domésticos permeiam 

o cotidiano dos lares brasileiros de muitas formas. Que eles deixam rastros nas memórias 

afetivas, no universo simbólico com relatos na literatura, filmes, desenhos, animações, entre 

outros. O contato muito próximo e intenso com cachorros e gatos, por exemplo, pode ser uma 

das possíveis causas deste processo de envolvimento afetivo cotidiano no Brasil. Neste 

sentido, pode ocorrer formas de antropomorfismo animal ou humanização, que é o fato de 

atribuir características e sentimentos humanos aos bichos (GIORGI, 2015). Na literatura esse 

fenômeno é comum, sendo a humanização de animais um recurso frequente de muitas obras. 

Um exemplo é o que acontece com a cadela Baleia, da obra Vidas Secas (1938), do escritor 

alagoano, Graciliano Ramos (1892-1953). Nesta história, esta cadela é descrita e tratada como 

um membro da família, com sentimentos que acabam ganhando uma extraordinária dimensão 

humana. 

No entanto, não é apenas na literatura que esse processo de afetividade com os animais 

costuma ocorrer. Outros exemplos que extrapolam a situação nacional vêm dos grandes 

estúdios de animação gráfica, como o de Walt Disney, Warner Bros e estúdios televisivos, 

como o Hanna Barbera, que criaram vários personagens inspirados em diversos animais, tais 

como o Gato Félix (1919), Mikey Mouse (1928), Snoopy (1950), Scooby Doo (1969) entre 

muitos outros que passaram a ocupar as memórias afetivas de inúmeras gerações de vários 

locais do planeta, particularmente o ocidente. Já no cenário nacional pode-se mencionar o 

programa televisivo TV Colosso (1993) que funcionava como uma emissora de televisão real 

comandada por cachorros. Já em relação à produção cinematográfica, existe uma longa lista 

de filmes e animações de décadas e de origens variadas que retratam as relações humanas e 

sensibilidades com os animais. Na Figura 10 (Quadros A – F), relatamos alguns exemplos de 

produções do mundo afora que têm retratado o melhor amigo do homem no papel de destaque 

nos cinemas. E que, segundo Alfredo Suppia e Paula Medeiros (2011), fazem parte de 

inúmeras produções nas quais a espontaneidade dos personagens caninos e sua capacidade de 

traduzir sentimentos universais são únicas e marcantes. 
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Figura 10: Montagem com frames de produções que tiveram os cães como estrelas. 

 

Para a antropóloga Nádia Farage (2011), o cinema se inspirou, inicialmente, na 

literatura, espaço que desde os fins do século XVIII passou a valorizar a natureza em virtude 

das ideias trazidas pelo movimento romântico52. Ainda de acordo com esta pesquisadora, a 

produção cultural europeia e norte-americana têm apontado uma lenta, porém persistente 

alteração, na maneira como abordam temas relacionados ao universo animal. Assim, tais 

produções acabam por afetar, também, brasileiros, uma vez que aqui existe o consumo dessas 

obras. Farage ainda coloca que o cinema contribui com uma reflexão politicamente 

fundamental para tal mudança em nossas concepções e práticas quanto aos animais. Entre os 

exemplos desta perspectiva, ela indica as animações Fuga das galinhas (Chi cken run, 2000), 

                                                 
52 O Romantismo teve início no século XIX e os primeiros países que iniciaram o movimento romântico foram 

Alemanha (1790 – 1830), Inglaterra (1790 – 1832) e França (1825 – 1850). Para mais informações a respeito, 

acesse: http://www.infoescola.com/movimentos-literarios/romantismo2/. Acessado em maio de 2016. 

http://www.infoescola.com/movimentos-literarios/romantismo2/
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dirigido por Nick Park e Peter Lord, na qual uma granja é equiparada a um campo de 

concentração; Madagascar (2005), direção de Eric Darnell e Tom McGrath, que trata sobre a 

situação em que estão submetidos os animais silvestres criados ou nascidos em cativeiro e Os 

sem floresta (Over the hedge, 2006), de Karey Kirkpatrick e Tim Johnson, que aborda a 

terrível situação dos animais silvestres desterritorializados pela expansão urbana. 

Esta possibilidade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia pelas situações que 

os animais vivenciam, se aproxima da ideia de "devir animal" proposta pelos filósofos Gilles 

Deleuze e Félix Guattari (1997, p.19). Para eles, a suposta identificação que pode vir a ser 

encontrada na relação entre os seres humanos e os demais animais, é baseada na proximidade 

e na diferença, na multiplicidade e em uma noção de transitoriedade e fluidez. Assim, o devir 

animal não se trata nem de uma metáfora, nem de uma correspondência de relações, nem de 

uma imitação ou de uma evolução, mas, pode significar as mudanças pelas quais os homens e 

os animais sofrem em suas relações. Para estes autores, “o devir-animal do homem é real, sem 

que seja real o animal que ele devém; e, simultaneamente, o devir-outro do animal é real sem 

que esse outro seja real” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 19). 

Neste sentido, não apenas as produções acima citadas, mas, inúmeras outras 

representações de origens variadas atuam no sentido de aliar e agenciar características físicas 

ou subjetivas de animais não humanos às nossas características e índoles, e vice-versa. O que, 

dependendo da situação, pode aproximar ou distanciar os espaços de interesses entre os 

homens e demais animais. Sobre isso, Deleuze e Guattari (idem) indicam uma perspectiva de 

uma compreensão muito complexa das possíveis interações entre os homens e os animais, as 

quais dependem de uma criação complementar de uma relação de natureza múltipla. Ou seja, 

uma relação que possibilita uma apropriação de algo da essência animal enquanto homens, e 

também faz o inverso, ao conceder algo de humano aos demais animais. 

A campanha The walk da marca de rações para cães, Pedigree, produzida pela agência 

de publicidade BBDO de Nova York (EUA), pode servir como um exemplo da publicidade 

atual para ilustrar esta apropriação de essência que os filósofos descrevem. Um dos 

comerciais mostra dois homens passeando com seus cães e, quando eles se encontram, as 

diferenças entre ambos vêm à tona. No entanto, essa aparente tensão é quebrada pelos 

cachorros que não diferenciam raças e etnias, entre outras diferenças que pode existir entre 

eles. Os dois humanos são influenciados pelos seus cães e têm uma breve conversa, o que, 

neste caso, pode simbolizar o que poderia ser o início de uma amizade. A ideia aqui é de que 

os animais, em especial os cães, podem despertar o que há de melhor nas pessoas. Este 

exemplo (ver Figura 11) esboça ainda que as sensibilidades entre homens e seus pets 
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influenciam diretamente no mercado de animais de estimação, assim como na economia e na 

política, com normas e diretrizes que balizam as formas como tratamos tais animais. E que 

também interferem no desenvolvimento científico e acadêmico, seja como alvos de estudos 

ou como participantes de processos específicos e em muitas outras situações. Seja como for, 

esses processos estão tão incorporados às nossas rotinas que, muitas vezes, deixamos de 

percebê-los. 

 

 

Figura 11: Frame do comercial da campanha The walk da Pedigree. 

 

Desde modo, a falta de atenção aos animais não se deu apenas no senso comum, no dia 

a dia das pessoas, mas também se estendeu aos conhecimentos acadêmicos (DEMELLO, 

2012). Ao longo da história, especialmente no ocidente, por mais que os animais tenham sido 

identificados como objetos passíveis de estudo em áreas como a biologia, zoologia etc., a 

ciência, de modo geral, não os consideravam como sujeitos de uma vida. Ou seja, as 

existências dos animais por si, geralmente, eram menosprezadas em detrimento de objetivos 

humanos. O fato é que o levantamento realizado por esta pesquisa indicou que a ideia da 

natureza, incluindo os animais, estarem disponíveis para servir aos homens é um dado 

sociocultural que remonta às primeiras civilizações. Tanto que diversas obras de filósofos 

clássicos ou textos bíblicos – só para nos limitarmos a textos do ocidente, embasam este 

princípio, ou seja, de que as demais espécies vivas devem se subordinar aos anseios e 

necessidades humanas. 

Para Aristóteles, por exemplo, a natureza não fez nada em vão e tudo possui um 

propósito (THOMAS, 2010). Quanto à Bíblia, há diversas citações em que Deus renova a 

autoridade do ser humano sobre a criação. Por exemplo: "Temam e tremam em vossa 

presença todos os animais da terra, todas as aves do céu, e tudo o que tem vida e movimento 
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na terra. Em vossas mãos pus todos os peixes do mar. Sustentai-vos de tudo o que tem vida e 

movimento" (Livro de Gênesis, IX, 2-3, THOMAS, 2010, p.22). 

Sob o ponto de vista de que os animais poderiam servir ao homem, sua importância 

estava relacionada à utilidades como servir de alimento, auxiliar com a força de trabalho, 

desempenharem o papel de companheiros ou prover itens para fins variados. Entre tais 

classificações estavam alguns espécimes privilegiados pelo tratamento diferenciado que 

recebiam dos homens, entre os quais, podemos destacar os cavalos, os gatos e em especial, os 

cães. Estes, particularmente, por estarem em uma relação muito próxima com os homens, 

quase nunca entravam na categoria de animais comestíveis. Em contrapartida, animais de 

fazenda como porcos, galinhas, patos, que não eram de um trato tão aproximado, integravam 

(integram) as opções de carne que comumente, faz parte dos cardápios em países ocidentais. 

Já animais considerados de caça, provocam uma relação confusa: existem regras que 

demarcam as estações que eles podem ser caçados e quando devem ser respeitados. Outros 

bichos, cuja relação com os homens é mais distante - como por exemplo, os chamados de 

selvagens -, geralmente, ficam além de nossas opções alimentares e acabam sendo vistos 

como podendo servir aos homens de outras maneiras tais como atração, entretenimento ou 

fonte de algum recurso ou matéria prima (idem). 

Neste mesmo sentido, o autor Gabriel Giorgi (2015), coloca que a ideia de que é 

necessário o sacrifício animal, seja, os que são destinados à morte nos matadouros ou à 

exposição pública, passam a representar o homem na condição social e política, como uma 

instituição que legitimou a suposição de que a morte de animais de outra espécie, são 

imprescindíveis para estabelecer a continuidade de sua própria espécie. No entanto, 

gradativamente e de forma lenta, a sociedade ocidental passou a perceber o destronamento do 

homem e que o mundo não existia somente para seu desfrute. Este processo de uma nova 

conscientização, muito provavelmente, contribuiu com novas sensibilidades na civilização 

europeia alterando o modo como os homens passaram a olhar os animais,. Assim, áreas de 

estudos variadas começaram a se interessar por compreender hábitos, classificar espécies e a 

entendê-los como seres vivos, sem atrelar um sentido utilitário em suas existências. Dessa 

maneira, a forma de abordar o desenvolvimento da história natural se voltou para o fato de os 

primeiros naturalistas modernos terem criado um sistema novo de classificação com objetivos 

menos antropocêntricos. O que, por sua vez, ocasionou uma nova visão de mundo pelos 

homens (THOMAS, 2010). 

Assim, os direitos dos animais surgem neste contexto, motivados pelo sentimento de 

solidariedade com o sofrimento do animal. O animal não humano passa a ser compreendido 
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como outro ser vivente perante um conjunto de leis de uma sociedade. Ou seja, os animais 

passam a ser dignos de direitos e de considerações morais. Esse fenômeno data do século XIX 

na Inglaterra e meados do século XX na maioria dos países ocidentais (idem; SINGER, 2010). 

Assim, a alternância de valores acima referida, começou a afastar o homem deste período, de 

práticas e costumes até então considerados triviais. Na verdade, os indivíduos não pararam 

com práticas como matanças de animais, mas passaram a fazê-las em lugares mais afastados 

de seus lares (THOMAS, op. cit.). Além disso, com o intuito de dominar a natureza com 

técnicas e de modo padronizado, se instaurou uma busca por processos e métodos que 

valorizassem a racionalidade científica. Neste contexto de hipervalorização do artificial, da 

racionalidade e do antropocentrismo foi fomentado o desenvolvimento tecnológico, industrial 

e econômico das cidades e, como consequência, ampliada a oposição existente entre 

sociedade e natureza. 

Ao retomar o enfoque para o contexto atual, pode-se observar que a criação de animais 

de estimação, de modo generalizado, alcança escala sem precedentes na história humana 

(THOMAS, 2010; DEMELLO 2012). Em termos genéricos, é possível reconhecer uma 

articulação entre o processo de urbanização acentuado no século XX e a forma de se manter e 

conviver com animais de estimação. Ou seja, independentemente do tamanho dos lares, sejam 

estes apartamentos apertados e sem jardins ou largos espaços, o fato é que a presença do 

animal de estimação, especialmente cão e gato, ocorre hoje com grande frequência, gerando 

uma proximidade, que muitas vezes leva “o mascote” a ter um modo de vida similar a seu 

dono, incluindo, até mesmo, alimentação. Uma situação corroborada pelo fato destes bichos 

serem considerados necessários para a integridade emocional dos indivíduos e que gera uma 

situação de dependência ao ponto destes animais serem cada vez mais dependentes de 

atributos encontrados na cultura humana do que vinculados as suas próprias naturezas e 

instintos (THOMAS, 2010). 

Neste ponto, podemos retomar a questão do crescimento do setor de serviços e a 

ampla mercadorização da sociedade em volta dos animais de estimação, que possibilitam 

novas formas de consumo. Este mercado é impulsionado pela relação entre o homem e seus 

pets que, neste contexto, assumem um papel diferenciado nas relações familiares: muitas 

vezes os indivíduos identificam seus animais como membros da família. Ou, ainda, mais uma 

vez no sentido utilitário, como espécime que deve ser acionada para segurança da casa ou 

serve de companhia e brincadeira para os filhos, entre outras funções do mundo privado. 

Nesta perspectiva, é possível somar a este entendimento a ideia de Gilles Lipovetsky (2007), 

para quem as pessoas passaram a buscar algo a mais do que o consumo de bens e serviços, 
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pois agora estariam interessadas em multiplicar suas experiências positivas, relaxantes e 

afetivas. Neste horizonte, buscam por emoções novas e os pets, neste caso, conseguem 

atender tal demanda. Assim, podemos traçar, representativamente, dois lados da relação entre 

homem e animal. O primeiro, que zela pela estima deles, o que configura o antropomorfismo 

dos animais de estimação, e, outro, relacionado ao emprego desses animais como recurso de 

utilidades práticas ou fonte de experiências agradáveis (DEMELLO, 2012). 

A área de conhecimento que se volta a compreender as relações entre homens e 

demais animais, enquanto objeto de estudo, dentro de um sentido mais amplo, sociocultural e 

reflexivo é o Human-Animal Studies (HAS), também conhecido como Antropozoologia. Este 

é um campo recente de estudos interdisciplinares que exploram o espaço que os animais 

ocupam nos mundos sociais e culturais humanos e as interações que os indivíduos possuem 

com eles. A pesquisadora da área, Margo DeMello (idem), coloca que é possível situar na 

origem desse campo uma forte influência de estudos de Filosofia, da segunda metade do 

século XX, que se dedicaram a questões éticas envolvendo o animal. Bem como, de estudos 

acadêmicos voltados à temática da exploração animal. Sendo que também essas tendências 

surgiram ou entraram em acordo com movimentos sociais de proteção de direitos animais 

que, muito provavelmente, auxiliaram a fortificar o interesse sobre o assunto na sociedade. 

Entre os motivos para se fortificar um olhar mais reflexivo sobre a relação de seres 

humanos e animais de estimação junto à sociedade, pode-se colocar, primeiramente, que as 

relações entre humanos e pets podem reafirmar material e simbolicamente as desigualdades e 

a distinção entre os próprios seres humanos. Pois a maneira como o homem se relaciona com 

os animais diz muito sobre a forma como trata as demais pessoas (THOMAS, 2010; 

FOUCAULT, 1978). Além disso, há inúmeras implicações econômicas, ambientais e políticas 

vinculadas às relações dos homens com os animais domésticos. Como a questão dos impactos 

ambientais e sanitários; do aumento, muitas vezes, apenas, quantitativo da população de pets 

em determinados locais; a dizimação de espécies nativas com a inserção de pets sem lar na 

natureza, entre outros. Como exemplo disto podemos citar uma análise realizada pelo Instituto 

Smithsonian de Biologia e Conservação e do Departamento de Pesca e Vida Selvagem dos 

Estados Unidos que constatou que lá os gatos estão entre as principais ameaças à vida 

selvagem. E que isso é decorrente do instinto caçador dos felinos, que tem causado a morte de 
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milhões de pássaros e mamíferos nas regiões continentais, estando no topo da lista das 

ameaças à vida selvagem53. 

Soma-se aos motivos levantados acima, todas as questões que implicam em 

reconsiderar como pensamos as articulações, tensões e pontos cegos entre cultura e políticas 

em torno das relações humanas com os animais. Sobre quais vidas devem ser protegidas e 

quais devem continar a ser exploradas para que o homem possa viver. Pois, segundo o 

pesquisador Gabriel Giorgi (2015), o animal mudou de lugar na cultura e, ao fazer isso, 

passou a ser politizado. Neste sentido, o animal abandonou o âmbito puramente da natureza e 

foi inserido em uma série de outros contextos, muitas vezes distintos, e que entram em 

oposição como o natural versus o cultural, o selvagem versus o civilizado, o biológico versus 

o tecnológico, entre tantas outras conjunturas que podem ordenar e classificar estas formas de 

vida. Nas palavras deste pesquisador: “Pôr em movimento os lugares do animal na cultura 

abre linhas de contágio sobre procedimentos ordenadores mais gerais, e é esse o contágio que 

tem lugar nos materiais estéticos e nas intervenções culturais [...]” (idem, p. 10). 

Ainda de acordo com Giorgi (ibid.), este deslocamento da compreensão sobre o 

animal, o transforma, de certo modo, em um signo político. Isso, porque com este 

deslocamento há uma reordenação dos valores econômicos de cada vida e de suas respectivas 

mortes. Ou seja, são repensadas e revalorizadas as importâncias que tais seres possuem 

enquanto vidas que podem ser sacrificadas em nome de um ideal, de um projeto etc. Assim, 

existem, claramente, inúmeros apontamentos feitos por teóricos interdisciplinares de inúmeras 

áreas do conhecimento como Michel Focault (1978), Gilles Deleuze e Félix Guattari (1997), 

entre outros, que abordam a figura do animal, sobre os significados que eles produzem ou que 

são lançados sobre eles em questões teóricas e práticas sociais que podem regular processos 

de subjetividades e interferir nas formas como nos relacionamos com eles. 

Prontamente, esta reflexão atinge uma dimensão ética no sentido de se discutir sobre 

os direitos dos animais e, consecutivamente, também em relação à  sua libertação, às suas 

qualidades de vida, entre outros assuntos que são levantados por filósofos e ativistas. Destes 

destacam-se, aqui, Peter Singer (2010) e Tom Regan (2008), pois ambos integram o 

movimento em prol dos direitos animais, que surgiu na década de 1970 em universidades 

americanas e logo se espalhou pelo mundo. Tal movimento luta contra qualquer tipo de 

emprego dado aos animais não humanos que os transformem em propriedades das pessoas. 

                                                 
53 Para mais informações acesse a máteria: "Gatos matam bilhões de animais e ameaçam vida selvagem dos 

EUA" disponíel no site da BBC Brasil em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/01/130123 

_gatos_mortes_mdb.shtml acesso em maio de 2016. 
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Este é um movimento social que, segundo vimos anteriormente (GOHN, 2002), são ações 

coletivas da sociedade civil ou organizações sociais para defesa ou promoção de causas. Em 

especial, neste movimento, o mote é a defesa dos animais. Este grupo possui entre o rol de 

suas reivindicações, garantir que os interesses básicos de todo animal não humano sejam 

respeitados e tenham igual consideração em relação aos interesses humanos. Ou seja, a ideia, 

aqui, é a de reivindicar que os animais não devem ser considerados propriedade ou recursos 

naturais em uma perspectiva antropocêntrica que, geralmente, acaba por ceder preferências 

aos humanos (REGAN, 2008; DEMELLO, 2012). 

Ainda sobre este movimento, a pesquisadora DeMello (2012) coloca que alguns 

ativistas distinguem animais sencientes de outras formas de vida. Entre os que defendem esta 

compreensão, se destaca o filósofo e ativista Peter Singer (2010) por entender que somente 

animais capazes de sofrer ou sentir prazer ou até mesmo, felicidade, consigam ter um 

significativo grau de autoconsciência. Resumidamente, para ele, se os animais podem sentir o 

mundo pela dor e pelo prazer, então eles devem, sim, estar incluídos dentro da esfera de 

obrigações morais dos seres humanos. E isso, ainda de acordo com o autor, justificaria o 

direito desses animais em possuírem suas próprias vidas e corpos, independentemente da 

forma como são valorizados pelos humanos. Este pesquisador coloca também, que as formas 

mais comuns das relações entre humanos e outros animais, não são aceitáveis ou justificadas, 

uma vez que os benefícios para os homens podem ser ignorados quando comparados à 

quantidade de dor animal necessária para a aquisição desses benefícios. Mesmo assim, Singer 

(idem), tolera a possibilidade de que, algumas experiências poderão até serem realizadas se as 

vantagens obtidas por esses processos - por exemplo, avanços em tratamentos médicos etc. -, 

forem maiores que o mal originado aos animais empregados como cobaias. 

Desde modo, o posicionamento de Singer (2010) é o de defender que haja uma 

expansão do princípio da igualdade na consideração da dor e do sofrimento para atender aos 

interesses e preferências tanto de humanos quanto de animais. Mas ele não advoga o fim de 

todos os testes com animais. Isso porque reconhece, por exemplo, que experiências com 

macacos continuam sendo importantes para o avanço de trabalhos que tentam encontrar a cura 

para doenças autoimunes que são comuns entre primatas, como a esclerose múltipla, doenças 

infecciosas como a AIDS, e neurológicas como Parkinson e Alzheimer. No entanto, o que 

este filósofo e ativista defende é o banimento das experiências que não sirvam a objetivos 

essenciais e urgentes, algo que, na sua opinião, é maioria. Em contrapartida, na perspectiva do 

filósofo e ativista Tom Regan (2008), este posicionamento beira o utilitarismo por não tratar 

de uma igualdade que um defensor dos direitos animais ou humanos deveria ter em mente. 
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Pois, segundo ele, o utilitarismo não permite direitos morais igualitários de indivíduos 

diferentes, uma vez que não tem nenhum espaço para os seus inerentes valores igualitários. 

Logo, o que tem valor nesta acepção utilitarista é a satisfação do interesse de um indivíduo e, 

por isso, para Regan, é imprescindível ressaltar o valor inerente dos animais. 

Complementarmente, DeMello (2012), relata a existência de outros ativistas que 

compreendem que podem estender este direito de autogestão de suas vidas para todos os 

animais. Inclusive para aqueles que não tenham desenvolvido sistema nervoso ou 

autoconsciência. Tais ativistas sustentam a ideia de que qualquer pessoa ou instituição que 

possibilita de forma habitual, que animais sejam destinados para alimentação, entretenimento, 

cosméticos, vestuário ou qualquer outra razão, está desrespeitando os direitos dos animais 

possuírem a si mesmos e procurarem seus próprios fins. Este tipo de posição é defendida por 

Regan (2008), para quem a inclusão de não humanos na comunidade moral está baseada na 

ideia de que os animais não humanos possuem vidas próprias. O filósofo explica que os 

direitos morais dos humanos se baseiam na posse de certas habilidades cognitivas. E que 

assim, tais habilidades seriam possivelmente compartilhadas por alguns animais não 

humanos, como alguns mamíferos. Neste caso, pelo menos estes animais deveriam ter direitos 

morais semelhantes aos humanos. Portanto, de acordo com Regan, nós deveríamos abolir a 

criação de animais para comida, experimentação e caça comercial. 

Os países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) são signatários da 

Declaração Universal dos Direitos Animais, que foi proclamada em assembleia, em Bruxelas, 

em 1978. Tal documento dispõe que todos os animais possuem os mesmos direito à existência 

e que o homem possui o dever de colocar sua consciência a serviço de outros animais. E que, 

portanto, cada animal possui o direito à consideração e à proteção do homem. Mas podemos 

apontar algumas situações atuais que reaqueceram este assunto junto à sociedade e que 

levantam dúvidas quanto a essa consideração com os animais. Por exemplo, temos o caso do 

gorila Harambe54, que foi morto após um menino de quatro anos cair na área que o animal 

ficava no zoológico de Cincinnati (EUA), em maio de 2016. Neste caso, foram levantadas na 

ocasião, mais de duzentas mil assinaturas em uma petição disponibilizada no site Change.org, 

que exigiu que os pais do menino e a organização do zoológico fossem responsabilizados pela 

morte do animal, de uma espécie em extinção. Já no Brasil, no final de julho de 2014, um 

caso semelhante ocorreu no zoológico de Cascavel no Paraná, onde um menino de onze anos 

                                                 
54 Para mais informações, acesse: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/05/gorila-e-morto-apos-menino-

cair-em-area-isolada-de-zoologico-nos-eua-20160529140003786892.html. Disponível em maio de 2016. 

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/05/gorila-e-morto-apos-menino-cair-em-area-isolada-de-zoologico-nos-eua-20160529140003786892.html
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/05/gorila-e-morto-apos-menino-cair-em-area-isolada-de-zoologico-nos-eua-20160529140003786892.html
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teve um braço amputado quando foi atacado pelo tigre Hu55. Após o acidente o tigre foi 

isolado de outros animais, sendo liberado depois de 15 dias de confinamento, após pressão de 

grupos de defesa aos animais. 

No Brasil os maus-tratos de animais são crimes previstos no artigo 32 da Lei Federal 

nº 9.605, chamada de Lei de Crimes Ambientais. Esta lei prevê para o infrator o pagamento 

de uma multa ou de uma pena de três meses a um ano de prisão. A princípio, basta uma 

simples denúncia para qualquer órgão competente56 para a lei ser acionada. Mesmo assim, é 

muito comum vermos na grande mídia relatos de situações que envolvam maus tratos a 

animais no dia a dia das pessoas, como foi o caso de um flagrante contra cachorros que 

causou revolta na cidade do Rio de Janeiro, em fevereiro de 201557. Na época, a dona dos 

cães, ao desconfiar do namorado, instalou câmeras escondidas na própria casa e estas 

registraram agressões em duas cadelas da raça Bulldogue Francês. Tais gravações causaram 

comoção nas redes socais e foram utilizadas como prova na denúncia realizada junto à polícia. 

Outro caso recente divulgado em sites de redes socais refere-se à gravação de um vídeo de 

segurança de um prédio comercial em que um policial militar de Curitiba (PR) realizou uma 

abordagem junto a moradores de rua do centro da cidade, no mês de abril de 2016. Na ação, o 

policial atira em uma cadela chamada Polaca, que avançou e latiu em uma tentativa de 

proteger seus oito filhotes. Ela morreu ali mesmo. 

Nestas situações levantadas pode-se observar que a discussão sobre os direitos animais 

tem sido ampliada devido ao uso de sites de redes sociais, que acabam por multiplicar novas 

formas de cobrar ou de garantir que tais direitos sejam efetivados. Neste sentido, os ativistas 

em defesa dos direitos animais têm empregado tais recursos como formas de disseminar boas 

práticas e de observar a realidade a partir do ponto de vista do animal como sujeito de 

direitos. Um cenário que abriga, também, uma Agência de Notícias de Direito Animal 

(ANDA), primeira do mundo a se dedicar, exclusivamente, a assuntos relacionados aos 

direitos animais58. Ela convive com inúmeras Organizações Não Governamentais (ONGs) que 

se dedicam a divulgar pela Internet e sites de redes sociais o seu trabalho de cuidar de cães e 

gatos sem donos. O que, de certo modo, muitas vezes, pode incluir a castração, entre outros 

procedimentos médicos e cirúrgicos que os animais vierem a necessitar até arranjarem um lar, 

                                                 
55 Para mais informações, acesse:  http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/07/menino-perde-braco-apos-ser-

atacado-por-tigre-em-zoologico-do-parana.html. Disponível em maio de 2016. 
56 Podendo ser a Delegacia do Meio Ambiente, a Polícia Florestal, Promotoria de Justiça do Meio Ambiente 

entre outros órgãos. 
57 Conforme o site: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/02/mulher-desconfia-e-flagra-namorado-

batendo-em-cadelas-no-rio-veja.html Acessado em Maio de 2016. 
58 Para saber mais informações, acesse: http://www.anda.jor.br/ 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/07/menino-perde-braco-apos-ser-atacado-por-tigre-em-zoologico-do-parana.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/07/menino-perde-braco-apos-ser-atacado-por-tigre-em-zoologico-do-parana.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/02/mulher-desconfia-e-flagra-namorado-batendo-em-cadelas-no-rio-veja.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/02/mulher-desconfia-e-flagra-namorado-batendo-em-cadelas-no-rio-veja.html
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seja este temporário ou definitivo. Seguindo esta tendência, a Vigilância Sanitária do Rio de 

Janeiro lançou em janeiro de 2016 uma campanha de adoção de animais nas redes sociais (ver 

Figura 12). A iniciativa exibe nos perfis de sites como Twitter e Facebook, fotos de cães e 

gatos em busca de um lar59. 

 

 

Figura 12: Post do perfil do Facebook da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. 

 

Há, ainda, outro modos que os humanos descobriram para inserir estes animais em 

inúmeros sites de redes sociais como construir, para eles, perfis em aplicativos de telefonia 

móvel como o Instagram ou criar fanpages no Facebook. O Bull Terrier Jimmy Choo é um 

bom exemplo (ver Figura 13), entre muitos, de um cachorro que obteve fama com seu perfil 

no Instagram, desde que seu proprietário, um publicitário, mesclou fotos com desenhos para 

colocá-lo em situações inusitadas. Hoje, há vários artigos comerciais de Jimmy, para outros 

pets e também para humanos, além de um livro, lançado em novembro de 2015, que conta 

com mais de cem fotos da dupla formada pelo cão e seu dono.  

                                                 
59 Para mais informações, acesse: http://vejario.abril.com.br/materia/bichos/vigilancia-sanitaria-lanca-campanha-

de-adocao-de-caes-e-gatos-nas-redes-sociais. Acessado em maio de 2016. 

http://vejario.abril.com.br/materia/bichos/vigilancia-sanitaria-lanca-campanha-de-adocao-de-caes-e-gatos-nas-redes-sociais
http://vejario.abril.com.br/materia/bichos/vigilancia-sanitaria-lanca-campanha-de-adocao-de-caes-e-gatos-nas-redes-sociais
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Figura 13: Perfil do Instagram do Rafael Mantesso, dono e fotógrafo do Jimmy. 

 

Pode-se, então, perceber, considerando os exemplos citados, que, conforme coloca 

Lipovetsky (2007), há, atualmente, um busca por um tipo de consumo que permite multiplicar 

experiências afetivas. E é nesse ponto que a relação dos humanos com os animais domésticos 

se insere. Assim, fica mais uma vez evidente que esses bichos ocupam um lugar importante 

no cotidiano das pessoas. O que remete à perspectiva colocada por Deleuze e Guattari (1997), 

para quem vivenciamos relações que nos possibilitam uma apropriação de algo que eles (os 

animais) possuem e que nos agrada e, em contrapartida, depositamos neles algo de humano.  
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4.2 – Cobaias e sua repercussão mundo afora 

 

 

Figura 14: Frame do video da Humane Society International (HSI) 

da campanha “Liberte-se da Crueldade” contra os testes de cosméticos feitos em animais. 
 

O vídeo destacado contém cenas fortes (Figura 14). No entanto, nesta produção não é 

um animal-não humano que é empregado como cobaia, mas sim, uma jovem mulher que se 

voluntariou em abril de 2012, em Londres (UK), para participar dessa performance de 

protesto. A artista Jacqueline Traide, de então 24 anos, simulou o que supostamente acontece 

em testes de cosméticos em animais nas grandes indústrias farmacêuticas e de cosméticos. Ela 

sofreu, por cerca de dez horas, alguns procedimentos que comumente são designados a 

cobaias animais. Este vídeo integrou parte da campanha “Liberte-se da Crueldade” lançada 

pela Humane Society International (HSI)60, organização que defende o respeito aos bichos e é 

contrária aos testes de cosméticos feitos em animais. Os testes de cosméticos em animais 

foram banidos na União Europeia (UE) no primeiro semestre de 2013. Contudo, a referida 

performance não se destinava a apenas exigir o banimento desta prática, mas pretendia, 

também, apoiar o fim da compra, pelos europeus, de produtos cosméticos testados em animais 

fora da União Europeia. Entre os argumentos utilizados pelos ativistas que participaram dessa 

performance, o mais contundente é o de que existem novas tecnologias, e métodos 

alternativos como pele artificial e simulações em computadores, que podem substituir com 

segurança os testes em bichos. 

Além dos vinte e oito estados membros da União Europeia, os testes em animais para 

cosméticos já foram proibidos na Noruega e, fora do continente europeu, também  na Índia, 

Israel, Nova Zelândia e em quatro estados brasileiros, até o momento: Mato Grosso do Sul, 

                                                 
60 Mais informações pode ser adquiridas via: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2134555/Lush-animal-

testing-protest-Woman-subjected-experiments-horrified-shoppers.html . Acessado em mio de 2016. 
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São Paulo, Pará e Paraná61. Desse modo, a tendência de cosméticos cruelty-free, termo 

comumente usado para se referir a cosméticos que não foram testados em animais e que, 

portanto, são livres de crueldade, vem crescendo mundo afora. Contudo, mesmo a proibição 

de testes animais para cosméticos é um assunto controverso porque a presença cada vez maior 

de novos produtos que possuem em suas fórmulas medicamentos, dificulta o reconhecimento 

entre o que é um cosmético para fins estéticos e um cosmético com ação terapêutica. Do 

ponto de vista da comunidade científica, que agrega diversos profissionais da área médica e 

da pesquisa, entre outros, e que, geralmente, são os responsáveis por estes procedimentos, não 

há um consenso sobre o assunto. Parte destes profissionais defende que os testes com animais 

são métodos ainda necessários para a elaboração de novas drogas, para o desenvolvimento de 

métodos cirúrgicos, entre outros argumentos que enfatizam a justificativa de reduzir prováveis 

riscos e consequências maléficas para as pessoas. 

No entanto, outra parcela desta mesma comunidade científica, considera que tais 

práticas são polêmicas. Isso ocorre, possivelmente, devido às sensibilidades desenvolvidas ao 

longo do tempo em relação aos animais e, também, quando se trata de testes clínicos, que se 

referem aos ensaios praticados com pessoas. Assim, o termo cobaia é utilizado tanto para 

designar animais não humanos quanto para pessoas que são empregadas como objeto de 

alguma pesquisa científica. Sendo que é comum que as pessoas sejam empregadas nesses 

testes em etapas finais de validação, seguindo toda uma ordem de quatro fases de 

classificações de testes que consideram a influência de fatores como gênero, idade e hábitos 

alimentares de populações amostrais específicas, para que haja mais precisão quanto à 

prescrição de cada medicamento ou procedimento testado. Essas fases de testagem com 

pessoas, geralmente ocorrem apenas após já terem sido concluídas as fases com teste em 

animais. Em outras palavras, ainda é necessário um longo processo de triagem que envolve 

inúmeras etapas de testes com bichos de várias espécies e, também, com humanos, antes de se 

chegar aos procedimentos técnicos que antecedem a validação de algum medicamento e/ou 

procedimento médico 

De acordo com breve levantamento histórico, a preocupação ética das pesquisas que 

envolvem seres humanos ficou evidente desde a década de 1940, devido aos crimes de guerra 

que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, por parte dos nazistas. Por isso, no ano 

                                                 
61 Para mais informações, acesse: http://www.olharanimal.org/testes-cientificos/6556-lei-para-banir-testes-em-

animais-para-cosmeticos-nos-eua-esta-proxima e  

http://www.hsi.org/portuguese/news/press_releases/2016/05/par-proibe-testes-de-cosmeticos-em-animais-

051716.html. Disponíveis em maio de 2016. 

http://www.olharanimal.org/testes-cientificos/6556-lei-para-banir-testes-em-animais-para-cosmeticos-nos-eua-esta-proxima
http://www.olharanimal.org/testes-cientificos/6556-lei-para-banir-testes-em-animais-para-cosmeticos-nos-eua-esta-proxima
http://www.hsi.org/portuguese/news/press_releases/2016/05/par-proibe-testes-de-cosmeticos-em-animais-051716.html
http://www.hsi.org/portuguese/news/press_releases/2016/05/par-proibe-testes-de-cosmeticos-em-animais-051716.html
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1947 foi elaborado o código de Nuremberg62, que estabeleceu várias diretrizes a serem 

seguidas quando da realização de experimentos que envolvem seres humanos. Este código 

determinou princípios que são vigentes até hoje. Por exemplo, testes com humanos só podem 

usar voluntários e devem ser precedidos com testes em animais, além de terem que ser 

interrompidos imediatamente caso prejudiquem um único paciente.  Outro aspecto 

contemplado pelo código é a proibição, desde sua elaboração, do uso, por exemplo, de 

indivíduos da população carcerária ou pessoas submetidas a qualquer tipo de coação. 

Contudo, apesar de ter sido um primeiro passo para tornar as pesquisas que empregam seres 

humanos mais justas, o Código de Nuremberg foi ignorado muitas vezes, entre as décadas de 

1930 e 1970. 

O Estudo da Sífilis Não-Tratada de Tuskegee63 é um exemplo de um ensaio clínico 

realizado pelo Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos (SPS), em Tuskegee, Alabama 

(EUA) entre 1932 e 1972, em que 399 sifilíticos afro-americanos pobres e analfabetos e mais 

201 indivíduos saudáveis para comparação, foram empregados como cobaias na observação 

da progressão natural da sífilis sem medicamentos. Neste caso, os participantes deste estudo 

não foram informados que tinham sífilis, também não souberam dos efeitos desta patologia e 

nem foi dado qualquer tipo de consentimento para que eles participassem deste processo. Na 

época, apenas informaram a esses indivíduos que se eles fizessem parte deste estudo 

receberiam tratamento médico gratuito, transporte para a clínica, refeições e a cobertura das 

despesas de funeral. Além deste caso, neste período de tempo mencionado, foram realizadas 

outras pesquisas médicas de ética duvidosa em nome da ciência, como a inoculação de vírus 

da hepatite em crianças deficientes mentais internadas no Willowbrook State School entre 

1955 e 1970, em New York, EUA. E há, ainda, o caso em que pacientes idosos internados no 

Jewish Chronic Disease Hospital, também em Nova York, no ano de 1958, foram voluntários 

em um estudo que provocava câncer para provar a existência de imunidade inerente ao 

câncer64. 

                                                 
62 Para mais informações, acesse: https://www.ufrgs.br/bioetica/nuremcod.htm e 

https://www.ufrgs.br/bioetica/nuretrib.htm. Disponíveis em maio de 2016. 
63 Este estudo chegou ao fim na década de1970, após uma denúncia de um cientista que participava deste estudo 

à imprensa. No final desta pesquisa, apenas 74 dos pacientes da que participavam da experiência estavam vivos, 

25 tinham morrido diretamente de sífilis, 100 morreram de complicações relacionadas com a doença, 40 das 

esposas dos pacientes tinham sido infectadas e 19 das suas crianças tinham nascido com sífilis congénita. Como 

repercussão deste caso, vários institutos de ética médica e humana foram criados. Foram, também, criados 

programas governamentais e atribuídas indenizações para os descendentes e alguns sobreviventes da experiência. 

Para mais informações, acesse: https://eticaemconflito.wordpress.com/estudo-tuskegee-sobre-sifilis/o-estudo-

tuskegee-sobre-a-sifilis/. Disponível em maio de 2016. 
64 Segundo palestra proferida pelo pesquisador da FIOCRUZ, Mauro Brandão no II Encontro de Bioética em 

Pesquisa: Questões Contemporâneas, realizado pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 27 de novembro de 

https://www.ufrgs.br/bioetica/nuremcod.htm
https://www.ufrgs.br/bioetica/nuretrib.htm
https://eticaemconflito.wordpress.com/estudo-tuskegee-sobre-sifilis/o-estudo-tuskegee-sobre-a-sifilis/
https://eticaemconflito.wordpress.com/estudo-tuskegee-sobre-sifilis/o-estudo-tuskegee-sobre-a-sifilis/
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Devido a situações como as mencionados, em 1964 houve outro esforço que seguiu o 

exemplo do Código de Nuremberg para estabelecer princípios éticos em pesquisa com 

pessoas. Foi assim que surgiu a Declaração de Helsinque65, que lista os direitos do sujeito de 

pesquisa. Esta declaração foi assinada em uma Assembleia Médica Mundial que até hoje 

orienta médicos do mundo todo. Esta preocupação ética a que nos referimos também se 

desdobra em relação aos experimentos feitos com os animais que, por sua vez, seguem 

parâmetros técnicos e éticos que determinam quais espécimes são melhores indicadas para 

quais procedimentos, dependendo do que se espera averiguar em cada teste. 

Contudo, mesmo com inúmeros cuidados há alguns casos que escapam da margem 

de segurança desses procedimentos. O episódio da Talidomida66 , relatado neste trabalho 

(capítulo 2), é um exemplo clássico de um medicamento que foi testado, na época, em 

roedores sem que houvesse um diagnóstico de algum grande problema, o que implicou em 

sua liberação para uso humano. No entanto, quando o medicamento passou a ser prescrito a 

mulheres grávidas, para combater enjoos matinais, no final da década de 1950, as 

consequências foram devastadoras. Nesta época, os procedimentos de testes de drogas eram 

menos rígidos e com menos fases, por isso, os testes feitos na Talidomida não revelaram seus 

efeitos em desenvolver a fecomelia, que é uma síndrome caracterizada pela aproximação ou 

encurtamento dos membros junto ao tronco do feto. Ou seja, foram realizados os testes em 

roedores, que metabolizavam a droga de um modo que não ocasionou nenhum problema nem 

para os bichos testados, nem para suas crias. No entanto, os seres humanos metabolizam o 

princípio ativo da Talidomida de forma diferente e, se o mesmo medicamento tivesse sido 

testado em coelhos e primatas, tal fato teria sido apontado como ficou comprovado mais tarde 

quando se realizaram os mesmo testes com esses animais. 

Por isso que, atualmente, existe uma tendência em se ter um controle mais rigoroso 

na realização de testes em animais. Sendo que é comumente aceito na comunidade científica 

que tais testes devem começar com animais de pequeno porte, como pequenos roedores, 

passando para animais de maior porte, como coelhos e cachorros, para então, se necessário, 

passar para a fase com animais que são mais geneticamente parecidos com os homens, que é o 

caso dos primatas. Mesmo assim, as legislações são novas e muitas vezes, podem não dar 

                                                                                                                                                         
2013. Disponível em: http://www.ufjf.br/comitedeetica/files/2014/01/Mauro-Brand%C3%A3o-Carneiro-

BIO%C3%89TICA-EM-PESQUISA-E-TENTATIVAS-DE-REGULA%C3%87%C3%83O-CEP-UFJF-.pdf. 

Acessado em maio de 2016. 
65 A primeira Declaração de Helsinki, que regula a pesquisa médica com seres humanos, data de 1964 e já foi 

atualizada em 1975, 1983, 1989 e 1996. A Associação Médica Mundial estabelece o compromisso do médico 

com as seguintes palavras: "A Saúde do meu paciente será minha primeira consideração". Na versão de 1996, a 

declaração recomenda o respeito ao bem-estar dos animais utilizados e à integridade do meio ambiente. 
66 Para mais informações acesse: http://www.talidomida.org.br/oque.asp. Disponível em maio de 2016. 

http://www.ufjf.br/comitedeetica/files/2014/01/Mauro-Brand%C3%A3o-Carneiro-BIO%C3%89TICA-EM-PESQUISA-E-TENTATIVAS-DE-REGULA%C3%87%C3%83O-CEP-UFJF-.pdf
http://www.ufjf.br/comitedeetica/files/2014/01/Mauro-Brand%C3%A3o-Carneiro-BIO%C3%89TICA-EM-PESQUISA-E-TENTATIVAS-DE-REGULA%C3%87%C3%83O-CEP-UFJF-.pdf
http://www.talidomida.org.br/oque.asp
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conta de proteger os envolvidos na testagem da pesquisa em questão. Até porque, como já 

colocado, algumas vezes o Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinque foram 

ignoradas mesmo se tratando de experimentos com pessoas. Além disso, é lícito destacar – 

apesar do tom algo especulativo - que há outros casos em potencial, não mencionados aqui, 

em função das dificuldades que envolvem a questão do voluntário, por exemplo. Pois, ser 

voluntário implica que a pessoa pode entrar ou sair, que não pode haver qualquer tipo de 

coerção, ainda que sutil, que de algum modo influencie, indevidamente, a decisão do 

voluntário se expor a um teste experimental ou decidir interromper sua participação. Sendo 

assim, se torna no mínimo plausível que haja dúvidas, também, em relação ao trato com os 

animais em estudos desse tipo. 

De todo modo, diante do que ocorreu com o clássico caso da  Talidomida é possível 

sustentar a importância de que os testes em animais sejam realizados progressivamente, de 

maneira que se tenha mais segurança antes que sejam testados em seres humanos. Tal 

processo, em função da similaridade do organismo das cobaias animais escolhidas, constrói 

um processo mais seguro que permite aos cientistas detectarem o problema antes de se testar 

uma nova droga em seres humanos. Pois, quando é detectado algo, o desenvolvimento da 

droga é questionado, indicando-se que a pesquisa precisa ser alterada ou até mesmo suspensa 

para que tal droga nunca chegue a ser testada em humanos. Mas, como se viu, esta equação 

aparentemente perfeita tem suas fissuras. E, por isso, teóricos como Paul Singer (2010) e Tom 

Regan (2008) encontram espaço suficiente para questionar o caráter utilitarista com que os 

humanos tratam os outros animais. Este território, portanto, dividido, ressalta, como já 

mencionado, a evidente questão de que algumas vidas animais, incluindo a de algumas 

pessoas, são significadas como cobaias, o que implica, tantas vezes, impor sacrifícios que 

podem ser até mortais (FOUCALT, 1978; GIORGI 2015), definindo-se, assim, um jogo que 

envolve sensibilidades e ética por parte dos envolvidos. 

Trata-se de uma significativa travessia que chega ao século XXI um tempo em que 

ainda há outros casos nos quais paira a mesma incerteza da capacidade dos testes clínicos em 

prognosticarem os efeitos e riscos de determinadas drogas. O mais recente ocorreu em janeiro 

de 2016, na cidade de Rennes, na França, em que uma pessoa teve morte cerebral e outras 

cinco ficaram internadas em estado grave após participarem de um experimento67 para testar 

um novo analgésico que visava tratar problemas de humor e ansiedade, além de problemas 

motores, ligados a doenças neurodegenerativas, como o mal de Parkison etc. Este teste clínico 

                                                 
67 Para mais informações, acesse: http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/15/essai-therapeutique-a-

rennes-un-volontaire-en-etat-de-mort-cerebrale_4848001_3224.html. Disponível em maio de 2016. 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/15/essai-therapeutique-a-rennes-un-volontaire-en-etat-de-mort-cerebrale_4848001_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/15/essai-therapeutique-a-rennes-un-volontaire-en-etat-de-mort-cerebrale_4848001_3224.html
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contou com 108 voluntários, sendo que em 90 foram ministrados a droga, chamada de BIA 

10-2474, enquanto no restante foi administrado placebo. Outro exemplo, ocorreu há cerca de 

dez anos, em março de 2006, em Londres (UK), quando um grupo de seis voluntários 

aceitaram participar do primeiro teste de uma nova droga na época, o anticorpo monoclonal 

TGN1412 que prometia ser um medicamento revolucionário para o tratamento da esclerose 

múltipla, artrite reumatoide e leucemia. Esta droga já tinha sido testada em ratos, 

camundongos e em macacos, além de terem sido realizados testes em células humanas 

isoladas. Em todos estes procedimentos não foram detectados nenhum problema. Por isso, as 

agências governamentais britânicas autorizaram que fossem iniciadas as fases de testes 

clínicos com seres humanos. 

Porém, as seis pessoas testadas com esta droga sofreram com diversos sintomas que 

variavam de dores no corpo, náuseas, vômito e diarreia, a problemas mais sérios como 

falência dos órgãos e convulsões. Infelizmente, após alguns meses internados esses indivíduos 

tiveram alta, após terem os dedos das mãos e dos pés amputados devido a complicações 

decorrentes da droga. O motivo de tais reações não terem sido prognosticadas em todas as 

fases de testes realizadas antes, foi creditado ao fato dos macacos utilizados nos testes não 

serem tão suficientemente parecidos com um ser humano68. Tal constatação se alinha com a 

percepção do filósofo Peter Singer (2010), para quem, os cientistas não conseguem prever os 

efeitos que inúmeras drogas têm sob as pessoas apenas se baseando em testes de laboratório 

com animais. O que não tem impedido, ainda de acordo com Singer, que milhares de animais 

ao redor do mundo continuem sendo submetidos ao sofrimento em experiências que 

pretendem beneficiar a espécie humana, mesmo sabendo-se, conforme ele avalia, que na 

maioria das vezes os resultados, em termos de garantia, de tais testes, são irrisórios. Ou seja, 

apenas alguns, de fato, contribuem para pesquisas médicas importantes. Esta afirmação soma-

se, em termos das dificuldades que envolvem os procedimentos de testagem, ao que ocorreu 

no citado caso do TGN1412. Isto porque, peritos da comunidade científica que analisaram 

minuciosamente o ocorrido, apontaram outras falhas no processo dos candidatos para 

consentirem com o estudo, pois, segundo esta avaliação, eles não receberam informações 

sobre os potenciais riscos da substância em questão.  

                                                 
68 Nos anos que decorreram, esse episódio foi investigado nos seus mínimos detalhes. O relato clínico da causa 

de todos os sintomas foi uma liberação massiva de citocinas, induzida pelo TGN1412, que hoje esse fenômeno é 

conhecido como “tempestade de citocinas”. Ficou comprovado que o remédio não estava contaminado e o que 

foi injetado nos pacientes era exatamente a mesma molécula que havia sido testada anteriormente em animais. 

Para mais informações, acesse: https://esclerosemultipla.wordpress.com/2006/04/28/tgn1412-uma-bomba-

devastadora/. Disponível em maio de 2016. 

https://esclerosemultipla.wordpress.com/2006/04/28/tgn1412-uma-bomba-devastadora/
https://esclerosemultipla.wordpress.com/2006/04/28/tgn1412-uma-bomba-devastadora/


 

 

97 

Tantas controvérsias, hoje, têm sido ampliadas, também, em função do espaço que a 

mídia têm dado aos acontecimentos. O que talvez explique a repercussão que o caso brasileiro 

já citado, o da “pílula do câncer” – como ficou popularmente chamada a fosfoetanolamina 

sintética – continue repercutindo e, deste modo, revelando as teias complexas que envolvem, 

também, membros da comunidade científica e significativa parcela da população. 

Desenvolvida pelo pesquisador Gilberto Chierice, da Universidade de São Paulo (USP), do 

campus de São Carlos, a pílula foi apontada como capaz de atuar em diferentes tipos de 

câncer, o que levou a uma grande busca pelo produto, distribuído para voluntários desde o 

final da década de 1980. Vale destacar que os testes clínicos envolveram apenas 

camundongos na época mencionada. Ou seja,  apesar da afirmação de eficácia por parte do 

pesquisador responsável, não foram realizados estudos clínicos controlados em seres humanos 

para validar tal droga. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não 

autorizou a produção da substância que, por esse motivo, não pode ser chamada de 

medicamento.  

Com o cancelamento da produção e distribuição da pílula, em junho de 2014, pelo 

Instituto de Química de São Carlos, muitos usuários que recebiam essa substância nos últimos 

vinte anos, buscaram no Judiciário a liberação do produto. A partir daí, teve início uma série 

de disputas judiciais para liberar ou não esta substância o que levou o governo federal a 

iniciar uma fase de testes in vitro com a fosfoetanolamina sintética. Os primeiros resultados 

deste estudo foram publicados em março de 2016 e apontaram pouca eficiência na fórmula do 

produto. Contudo, estes primeiros resultados ainda não indicaram se há riscos em relação ao 

uso desta pílula. Toda esta situação ainda não teve um desfecho, mas desde já é possível 

levantar algumas questões sobre o caso. Pois, apesar da pílula ter sido distribuída por mais de 

vinte anos pela USP, a substância não foi testada cientificamente em seres humanos, o que 

significa que, como vimos anteriormente, não se sabe se há riscos em relação ao uso do 

produto e se a “pílula do câncer” é realmente eficaz. Outro questionamento ético pode ser 

feito já que o produto não tem relatos sobre seus efeitos no organismo humanos, o que acaba 

tornando-o um enigma já que seus efeitos podem vir a causar complicações que podem não 

ser sanadas ou controladas. 

Todos estes apontamentos feitos sobre o uso de cobaias, sejam estas animais ou 

humanos, servem como alerta de que pensar a ética que envolve a ciência não é algo simples. 

Que muitas vezes, o pensar sobre o animal é colocado em detrimento sobre o pensar no bem 

estar do ser humano. E que, mesmo assim, se já houve tantas exceções com vidas humanas, 

quantas outras podem ter sido feitas com os animais não humanos, sem que tenham sido 



 

 

98 

amplamente divulgadas. Os casos de desrespeito a conjunturas internacionais, como foram os 

casos descritos do Estudo da Sífilis Não-Tratada de Tuskegee ou o episódio brasileiro da 

fosfoetanolamina sintética, que ainda não teve um desfecho final, indicam que houve décadas 

que separaram o que vinha acontecendo dentro de alguns laboratórios do restante do mundo 

que existe fora deles. Se ponderarmos tudo isso ao considerarmos ainda, todo nosso histórico 

de nutrir relações utilitaristas com os demais animais, como indicaram Thomas (2010), Singer 

(2010) e DeMello (2012) entre outros. Sendo que também, essas tendências, de se buscar 

respeitar os direitos e as consideração éticas para com os animais não humanos surgiram ou 

entraram em acordo com movimentos sociais de proteção de direitos animais que muito 

provavelmente, auxiliaram a fortificar o interesse sobre o assunto na sociedade (idem; 

REGAN, 2008). 

Lembramos que a ciência envolve uma sociabilização, como já tratamos no capítulo 2 

deste trabalho, e que dela se exige, muitas vezes, uma execução rotineira de aprendizados 

formais e informais. Em outras palavras, são nos laboratórios, de modo geral, que são geradas 

as relações entre os cientistas com as substâncias, moléculas, proteínas, compostos químicos, 

artefatos técnicos e animais destinados à pesquisa (LATOUR; WOOLGAR, 1997). Segundo 

esta realidade é que os profissionais destas áreas podem desenvolver relatos e levantar dados 

com a ajuda de máquinas e equipamentos de análise e organização de dados. É neste contexto 

que se dá a relação dos profissionais da ciência com os amimais de laboratório destinados aos 

testes clínicos. 

Em especial, a padronização genética dos cães é a principal razão para que a raça 

beagle ser escolhida para servir como cobaia de testes clínicos. Isso se deve ao fato dessa raça 

ser antiga e de apresentar um padrão genético que os cientistas, aparentemente, possuem um 

maior domínio para manusear técnicas e gerar os resultados que demandam. Além de que, são 

cães de pequeno porte, geralmente dóceis, o que facilita, em muito, o trato com eles. Já com 

os roedores, como ratos e camundongos, os mesmos argumentos se repetem. Com a exceção é 

claro, de que comumente esses bichos eram vistos como ameaça, e com certa dose de 

hostilidade. Talvez por isso seja mais compreensível que as pessoas se horrorizem com as 

pesquisas feitas em cães e trate, quase que com indiferença os experimentos em ratos, 

camundongos e demais pequenos roedores. 

Desde os primeiros movimentos em prol dos direitos animais, no início da década de 

1970, que a preocupação com cães e animais domésticos está na pauta de tais movimentos 

(DEMELLO, 2012). Na verdade, mesmo antes deste período já se considerava que as pessoas 

deveriam tratar diferentemente estes animais que viviam com elas, como se fosse um direito 
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conquistado, como já vimos antes (THOMAS, 2010). Assim, as relações estabelecidas com 

cães, principalmente, deveriam ser pautadas pelo afeto e altruísmo, e, portanto, transformar 

esses animais em instrumento para experimentação científica era algo a ser recusado 

enfaticamente. Outros animais, como ratos e camundongos não eram prioritários na visão 

desses movimentos. Neste sentido, talvez um dos motivos para a grande difusão do emprego 

de camundongos na pesquisa científica, tenha se dado pela falta de atenção que os ativistas 

em prol dos direitos animais tenham dado a este espécime (idem, SOUZA, 2015). De todo 

modo, o que se pode observar é que estudiosos e militantes se dedicaram a discutir a criação 

de uma “ética animal”. Tais indivíduos, além de reivindicarem a criação de leis que dotem os 

animais de direitos, formaram organizações políticas de proteção aos animais como o Animal 

Liberation Front (ALF), criado na década de 1970 e o People for the Ethical Treatment of 

Animals (Peta), criado em 1980. 

Assim, graças à militância de humanos interessados na defesa de animais, alguns 

animais, mais que outros, tiveram alguns direitos adquiridos ao longo do tempo. Sendo que 

muitos países introduziram leis específicas que visaram regular o emprego variado que davam 

aos animais, já no final do século XIX e o início do século XX, inclusive em relação ao uso 

em pesquisa. (THOMAS, 2010; SOUZA, 2015). Foi nesse contexto que a questão dos maus 

tratos infligidos aos animais de experimentação surgiu. As legislações envolviam um duplo 

reconhecimento. Primeiro, assumiu-se que os animais são sencientes, ou seja, que são capazes 

de sentir prazer ou dor (REGAN, 2008; SINGER, 2010) e, segundo, que os experimentos são 

procedimentos que produzem sofrimento. A esse respeito, o uso de animais na ciência e em 

prol dos homens foi liberado desde que o sofrimento imposto aos bichos e para benefício das 

pessoas fosse administrado apenas na medida requerida para a realização de propósitos 

científicos. Nenhuma dor poderia ser causada aos animais que não fosse estritamente 

indispensável à pesquisa. Este princípio, fundamentado em uma concepção utilitarista como 

já colocado, prevê a realização de um cálculo entre o custo e o benefício e assegurou a 

possibilidade de que os animais se convertessem em ferramentas de pesquisas científicas 

(SOUZA, 2015; SINGER, 2010). Esse princípio prevalece nas legislações atuais. 

Em relação ao Brasil, historicamente, desde 1934 existem legislações que regem a 

relação de trabalho com animais e que estabelecem medidas de proteção a eles. Por exemplo, 

o Decreto n° 645 de, de 10 de julho de 1934 reconheceu pela primeira vez como tutelados 

todos os animais existentes em território nacional69. Devido ao contexto da época, a maioria 

                                                 
69 Para mais informações acesse: http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=39567. 

Acessado em maio de 2016. 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=39567
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de seus artigos continha cuidados para animais de grande porte, especificadamente equinos e 

bovinos que serviam ao transporte e serviços de carga. Ainda previa, mesmo que em situações 

bem delimitadas, algumas ações e condutas para lidar com maus tratos. Já o texto magno da 

Constituição Brasileira de 1988, em seu Artigo 225, § 1º, alínea VII70, estabelece que fica a 

encargo do poder público a responsabilidade de proteger a fauna e a flora nacional. Sendo 

vedadas, na forma da lei, práticas que coloquem em risco sua função ecológica e ou 

provoquem a extinção de espécies e submetam os animais à crueldade. 

Contudo, a questão ética na experimentação animal ainda era um tema 

desconfortável para profissionais da ciência, uma vez que não se dispunha, de fato, de direitos 

e algum preceito legal que regulamentasse tais atividades e os resguardasse profissionalmente. 

Sendo que em decorrência dessa demanda surgiu, em 1983, o Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal71 (Cobea), que criou os princípios éticos na área da experimentação 

animal, que veio a conduzir a conduta dos professores, pesquisadores e demais profissionais 

envolvidos na prática do emprego de animais em prol da ciência. Já em 2008 foi sancionada a 

lei 11.794 que reestabeleceu a forma como deveriam ser os procedimentos para o uso 

científico de animais no país. A lei revogou a anterior que datava do final da década de 1970. 

De acordo com a lei vigente, também chamada de Lei Arouca, o Conselho Nacional de 

Controle de Experimentação Animal (Concea) passou a regular tanto os aspectos éticos como 

técnicos do uso de animais em pesquisa no país. Assim, as regras estabelecem que é preciso 

demonstrar a relevância do experimento para a ciência e a inexistência de métodos 

alternativos a fim de que o emprego de animais na pesquisa seja possível. Além disso, os 

Comitês de Ética no Uso de Animais (CEUA) passaram a atuar como instâncias reguladoras 

da experimentação com animais. Esse fato assegurou que fosse seguido o princípio dos três 

R’s: redução do uso de animais ao necessário, refinamento das técnicas de criação e 

experimentação e substituição – replacement, quando possível, dos animais por outros 

métodos alternativos (SOUZA, 2015). 

Por isso, o posicionamento do governo federal é de que a pesquisa científica na área 

da saúde depende, em grande parte, de testes com animais. Neste sentido, uma das 

explicações usadas pelo Concea é de que um rato, por exemplo, tem um período de vida 

curto, um ano em média. Ou seja, ele mimetiza, em um ano, a vida inteira de um ser humano 

– infância, adolescência, fase adulta e envelhecimento. Assim, os cientistas alegam que 

                                                 
70 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acessado em maio de 

2016. 
71 Em 2008, na Assembleia Geral do COBEA, houve a mudança de nome para Sociedade Brasileira da Ciência 

em Animais de Laboratório, mantendo em sua sigla SBCAL/COBEA. Para mais informações, acesse:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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podem testar e comparar com animais o que aconteceria em um ser humano em um ciclo de 

vida completo e também em situações que se queira estudar efeitos de testes em gerações de 

animais. Uma possibilidade que é obviamente impossível de se averiguar ao se tratar de 

pessoas. 

De modo semelhante, quando na legislação é mencionada a ética com animais, trata-

se de não permitir fazer crueldades ou qualquer tipo de ação que possa fazê-los sofrer. Assim, 

se é necessário realizar qualquer procedimento cirúrgico, segundo a legislação vigente, quem 

realiza tal método deve garantir que o animal seja anestesiado ou que lhe seja administrado 

algo que o impeça de sofrer dores com tal procedimento. Outro ponto que reincide a 

perspectiva de ética com animais no país é a de sempre que possível tentar reduzir o número 

de animais empregados. E, assim, garantir o bem-estar deles, cuidando do lugar dos biotérios, 

das dietas e higiene, entre outros elementos que interfiram na qualidade de vida destas 

cobaias. 

Também houve um esforço do então Ministério da Ciência Tecnologia (MCT)72 em 

conjunto com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de 

explicitar a mudança de comportamento na pesquisa científica brasileira. Por isso, eles 

desenvolveram em 2010 uma cartilha (ver Figura 15, quadros A e B), em forma de história 

em quadrinhos (HQ), que apresentava os conceitos de ética com animais de laboratórios. Este 

material fez parte de uma campanha maior que contou com comerciais veiculados na TV, 

divulgação em escolas do ensino médio da rede pública com distribuição desta cartilha e de 

pôsteres da campanha e criação do site éticanapesquisa.org.br que esteve online até 2014, 

entre outros. 

 

Figura 15: Montagem com capa (A) e conteúdo (B) do HQ do MCT. 

                                                 
72 Em agosto de 2011 o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) mudou de nome para Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCT&I). Informação conforme: http://finep.gov.br/noticias/todas-noticias/3200-mct-

agora-e-mcti 
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Contudo, houve críticas dos ativistas73 que consideraram o material tendencioso e 

sem margens objetivas para incluir um diálogo aberto com o público jovem a quem este 

material foi destinado. Além disso, assuntos como os métodos alternativos, ou situações em 

que haveria a possibilidade de deixar de empregar animais em testes, como é o caso da 

indústria de cosméticos, não foram mencionados. Outro ponto interessante levantado, é que a 

cartilha não se refere às palavras “direito” e “ética”, o que, de certo modo, pode sugerir o 

posicionamento do governo em relação a estas pautas. Enfim, até o momento da redação final  

dessa dissertação não havia um instrumento legal de âmbito federal que impedisse este tipo de 

procedimento com cães no país74.  

Enfim, após as questões discutidas até o momento, o trabalho focará, em seguida, a 

polêmica beagle, analisando como ocorreu a propagação desse caso, especialmente em sites 

de redes sociais na Internet, entre os quais, destaca-se o Facebook, por ser, atualmente, o site 

de redes sociais mais popular do país. 

 

4.3 – O resgate dos beagles e seus desdobramentos 

No dia 12 de outubro de 2013, um grupo de ativistas de defesa dos animais, ligados 

ao movimento social internacional, Front Liberation Animal (ALF), iniciou um protesto em 

frente a um laboratório de pesquisa privado, o Instituto Royal em São Roque (SP). Vários 

ativistas se acorrentaram em frente à sede do laboratório para reclamarem sobre os testes 

feitos na cidade. Na ocasião, os manifestantes acusaram a empresa de praticar atos de 

crueldade em testes de produtos farmacêuticos com cães da raça beagle. Por isso, eles 

afirmaram que sairiam de lá, somente após terem uma lista de reivindicações atendidas. Em 

seguida foi combinada uma reunião para acontecer no dia 17 daquele mês. Este encontro, 

contaria com a presença dos manifestantes, de funcionários da prefeitura de São Roque e de 

representantes do Royal. Contudo, o encontro foi cancelado pelo Instituto, que alegou que não 

mandaria um representante para esta reunião. Como consequência direta, no fim deste mesmo 

dia, a Polícia Civil do município registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre a denúncia 

de suspeita de maus-tratos aos animais mantidos por esse laboratório. 

                                                 
73 Conforme pode ser conferido no blog: http://consciencia.blog.br/2011/06/campanha-pro-vivissecao-

quadrinhos-para-alienar-os-jovens.html#.V16uttkrLIU. Disponível em maio de 2016. 
74 Está em processo de apreciação pelo Senado Federal o projeto de Lei 2833 de 2011, do deputado Ricardo 

Tripoli do PSDB de São Paulo que criminaliza condutas praticadas contra cães e gatos, inclusive testes e 

pesquisas de natureza clínica para a saúde. Mais informações, disponível pelo site: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=529820. Acessado em maio de 

2016. 

http://consciencia.blog.br/2011/06/campanha-pro-vivissecao-quadrinhos-para-alienar-os-jovens.html#.V16uttkrLIU
http://consciencia.blog.br/2011/06/campanha-pro-vivissecao-quadrinhos-para-alienar-os-jovens.html#.V16uttkrLIU
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=529820
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Como até esse momento não havia acordo entre as partes, os manifestantes 

continuaram acampados em frente à Instituição. No dia seguinte, 18 de outubro, o movimento 

de ativistas ganhou mais adesões, após boatos de que a empresa estava preparando a retirada e 

o sacrifício dos animais. Entre os boatos havia uma mensagem disparada pelo perfil do 

Twitter de um dos ativistas que estava acampado no lado de fora do Royal. A suspeita foi 

levantada depois que três vans e um caminhão de pequeno porte entraram no laboratório 

durante a tarde do dia anterior (17/10). Neste momento, os manifestantes cercaram o 

complexo e tentaram vistoriar veículos do laboratório. Houve um princípio de confusão 

porque um dos motoristas da empresa se negou a abrir o carro. Já na madrugada desse dia 

(18/10), ativistas invadiram o laboratório e resgataram 178 cães e sete coelhos, usados como 

modelos experimentais. No Gráfico 1, montamos uma linha do tempo, com as informações 

levantadas em matérias jornalísticas da época, principalmente do site G1, e outras da região 

de Sorocaba e de Jundiaí, nas quais constam as datas-marcos desse episódio para guiar a 

análise do caso. 

 

Gráfico 1: Linha do Tempo da polêmica beagle. 
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Em relação ao twett75 – ou tuíte em uma versão abrasileirada –, este repercutiu 

rapidamente pela internet em outros perfis e sites de redes sociais o que ajudou a consolidar 

um sentimento de indignação entre os demais manifestantes e simpatizantes do protesto 

contra o Instituto Royal. Na noite do dia 18 de outubro havia cerca de 120 pessoas presentes 

na manifestação. Sendo que, por volta das 20h, quando foi lançada a mensagem que motivou 

o movimento de invasão que veio a acontecer durante a madrugada. Além disso, este mesmo 

boato ocasionou que fosse criado no Facebook, o evento “Manifestação pela Vida II”, com a 

finalidade de reunir manifestantes em frente ao Instituto Royal, no dia 19 de outubro. Foram 

convidados 78.412 usuários da rede social, sendo que 11.083 aderiram virtualmente e cerca de 

700 compareceram no dia. 

Assim, podemos afirmar que a comoção foi imediata e que, em seguida, este 

sentimento foi compartilhado, servindo como um incentivo e justificativa para a invasão deste 

laboratório e consequente resgate dos cães. Em relação ao boato que repercutiu na rede, 

conforme os autores Muniz Sodré e Raquel Paiva (2011) colocam, a partir da Internet houve 

uma multiplicação de fontes e de canais de circulação de informações, que nem sempre 

possuem formação específica e/ou estão compromissadas com a credibilidade jornalística. 

Isso no sentido de que basta estar presente e conectado à rede para ser um repórter, fotógrafo 

ou cinegrafista e fazer uma narrativa sobre uma determinada situação ganhar o mundo. 

Passados 19 dias do resgate dos cães, a Instituição anunciou o encerramento de suas 

atividades em São Roque (SP). Mas, fazemos a ressalva de que o Instituto manteve o 

funcionamento de um segundo laboratório em Porto Alegre (RS), incubado no campus da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Este segundo laboratório ficou 

fechado durante três dias após a data da primeira invasão da unidade paulista do Royal, e 

depois voltou às suas atividades normais. Também consideramos relevante destacar que 

apenas os roedores menores – em sua grande maioria ratos e camundongos –, não tenham sido 

resgatados do Instituto Royal na primeira invasão. Estes só foram resgatados do biotério em 

que estavam no dia 13 de novembro, em uma segunda invasão à sede do laboratório, a esta 

altura já desativado. Desta vez, 300 roedores foram levados, além dos manifestantes terem 

depredados equipamentos, documentos, computadores e veículos encontrados no local. 

Na outra ponta dessa história, estavam os responsáveis pelo Instituto Royal que 

alegavam que os animais eram bem tratados e que os mesmos viviam de acordo com os 

                                                 
75 Tais tweets representam as mensagens que as pessoas postam em seus perfis do Twitter. A príncipio, foi 

apelidado desse nome devido a um som que os pássaros fazem, podendo ser traduzida verbo “piar” ou o 

simplesmente, “pio”. 
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padrões de bem-estar estabelecidos pela legislação vigente na época. Sendo que, até este 

momento, os testes clínicos para produtos cosméticos eram legalizados no estado de São 

Paulo. De acordo com uma nota divulgada pelo Royal, a violência cometida contra  sua sede 

ocasionou sérios danos para a sociedade brasileira76 pois este ato dificultou o 

desenvolvimento de pesquisas científicas no ramo da saúde. Na mesma linha de 

argumentação, segundo informou a Instituição na época do anúncio do encerramento de suas 

atividades em São Roque, em 06 de novembro de 2013, tudo o que ocorreu significou a 

destruição de um largo trabalho, com todo um patrimônio genético prejudicado. 

De certo modo, as acusações sobre maus tratos derivam do fato de que os testes 

clínicos realizados com os cães causavam reações adversas, como vômito, diarreia, perda de 

coordenação e até convulsões. Assim, podemos colocar que o cenário deste caso se alinha à 

ideia de que todo conhecimento é contextual (SANTOS, 2012). Assim, um conhecimento 

retirado de sua realidade corre o risco de se tornar evasivo, com brechas que dificultam a 

compreensão do mesmo. No caso do conhecimento científico, há outro agravante, porque ele 

possui um contexto duplo. Um que se dá pela perspectiva da comunidade científica e o outro, 

pelo ponto de vista da sociedade em que este conhecimento foi inserido. Em outras palavras, a 

natureza dessa situação, quando surgiu, impactou duas realidades diferentes. No âmbito desse 

caso, os testes clínicos eram vistos como necessários para grande parte dos cientistas e para o 

governo que reiterava este posicionamento. Enquanto que para os simpatizantes ao 

movimento contrário ao Royal, os mesmos procedimentos se configuraram como uma 

barbárie desnecessária imposta aos bichos, em especial porque os testes eram realizados 

realizados em prol da produção de cosméticos. 

Não se pode ignorar, como já destacamos nesta dissertação, que desde 2008 vigora a 

lei federal que permite o uso de animais em pesquisas científicas no Brasil. A permissão, no 

caso, depende da supervisão do Conselho Nacional de Experimentação Animal (Concea). 

Soma-se a isso, o fato de que quando tal legislação foi instituída, estabeleceu a Sociedade 

Brasileira da Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL/Cobea) ao reestruturar o até então 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (Cobea), que foi criado em 1983 com objetivo 

de defender o bem-estar animal e seu uso racional77. Ou seja, em 2013 tal órgão somava trinta 

anos de existência e por mais que tivesse sido reestruturado há pouco tempo, mantinha na sua 

                                                 
76 O domínio do que Instituto Royal utilizava esta desativado. Informações acerca da nota divulgada pelo 

laboratório, estão disponíveis pelo: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-11-06/instituto-royal-

fecha-portas-e-encerra-pesquisas-apos-depredacao-e-roubo-de-animais. Acessado em maio de 2016. 
77 Conforme declaração institucional no campo “Histórico” disponível no site: 

http://www.cobea.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=87. Acessado em maio de 2016. 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-11-06/instituto-royal-fecha-portas-e-encerra-pesquisas-apos-depredacao-e-roubo-de-animais
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-11-06/instituto-royal-fecha-portas-e-encerra-pesquisas-apos-depredacao-e-roubo-de-animais
http://www.cobea.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=87
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filosofia um teor utilitarista, no sentido histórico, e que foi perpetuado em nossas relações 

com os animais ao longo de muito tempo (THOMAS, 2010; SINGER, 2010). 

Inúmeras pessoas ligadas à causa de direitos animais e/ou simpatizantes do ato de 

invasão do Instituo Royal, conseguiram despertar a atenção de um público que geralmente é 

pouco atento à questão animal. Especialmente sobre os direitos animais e os procedimentos de 

testagem clínica com esses bichos. Sendo que, uma das possíveis causas para estas adesões 

deve-se à cobertura massiva da grande mídia. E também, muito provavelmente, pelos fatos 

terem sido exaustivamente acompanhados e perpetuados por diversos sites de redes sociais. 

Além disso, como já foi colocado, trata-se de uma das primeiras grandes manifestações após 

as jornadas de junho de 2013, que empregou táticas semelhantes às usadas naquela situação. 

Também não pode ser ignorado, como já dito, que a manutenção de uma situação que persiste 

nas redes sociais e aplicativos de telefonia celular, perpetuam a ideia, assumida pela própria 

mídia, de que esta, afinal, representa a verdade (SILVERSTONE, 2012). 

Não bastasse há o dado objetivo de que há hoje, no país, conforme já foi colocado, 

uma quantidade maior de pets, do que de crianças no Brasil78, o que explicita a empatia que 

os brasileiros têm por seus animais de estimação. Neste cenário, não é difícil inferir que a 

repercussão desse episódio nas redes socais, em especial no Facebook, aqueceu o debate 

nacional sobre os usos destinados aos animais, a ponto de após este incidente, inúmeros 

projetos de leis serem discutidos e mobilizarem, mesmo que indiretamente, os estados de São 

Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Pará que proibiram a fabricação de cosméticos, como 

maquiagem e cremes de combate ao envelhecimento, que utilizem em seus processos, testes 

clínicos em animais. 

Sobre a indignação servir como combustível para gerar mudança social, 

concordamos com a percepção do pesquisador Manuel Casttels (2013), para quem, 

geralmente, basta uma questão local, uma situação não resolvida para desencadear uma rede 

de pessoas que se identifiquem com este sentimento de indignação. E que, eventualmente, 

podem se dispor a fazer algo a respeito. Ou seja, qualquer assunto pode ser trabalhado a partir 

de um sentimento de emoção coletiva que, por sua vez, pode se desdobrar em outros 

sentimentos como a raiva e acabar incentivando um enfrentamento real de situações. Logo, 

esta mobilização a favor da libertação de cobaias e enfrentamento contra o laboratório Royal 

se insere em uma lista de outros eventos que nos últimos anos tiveram início com pequenos 

                                                 
78 Análise feita conforme dados levantados pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) e da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domícilos (PNAD), ambas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizadas em 

2013 e divulgadas em 2015, conforme já indicamos anteriormente. 
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atos. E que, desse modo, se organizaram a partir de redes digitais de comunicação e que, 

provavelmente, podem ter sido impulsionados pela força de movimentos sociais já 

consolidados como é o caso da internacional Animal Front Liberation (ALF), que deixou sua 

marca no caso estudado, como pode-se ver na Figura 16. 

 

 

Figura 16: Ativistas da ALF, acorrentados junto aos portões do Instituto Royal. 

Foto de Marcelo Barbosa dos Santos do Portal de Notícias G1 de Sorocaba e Jundiaí de 12 de outubro de 2013. 
 

Como já mencionado antes, a princípio o caso beagle foi o primeiro de uma demanda 

específica, após as jornadas de junho que também, ocorreram em 2013. Mas, diferentemente 

das manifestações de junho, estes atos de protestos contra o instituto Royal, se aliaram a toda 

uma bagagem do Animal Front Liberation (ALF) que é um movimento que teve início na 

Inglaterra, ainda na década de 1970 e que pratica ações diretas para libertar animais, incluindo 

fazer resgates em instalações e sabotagens. Tudo isso, acaba se configurando como um modo 

de protesto e boicote econômico à experimentação em animais, o uso de animais como roupa, 

alimento ou outras indústrias baseadas na exploração de animais. 

Assim, pode-se observar que há um esforço de grupos como este citado, que ainda 

segundo Castells (2013), contam com diferentes técnicas, na maioria das vezes colaborativas. 

que renovam as formas de participação da coisa pública de modo politizado. O que, de certo 

modo, acaba interferindo na sociedade, ao abrir novas frentes de intervenções para os 

cidadãos se fazerem presentes em questões que considerem relevantes. E que, desse modo, os 

ativistas se tornam inventivos em suas ações, podendo produzir artefatos de protestos, e 

fazendo com que circulem fotos e vídeos, entre outros conteúdos. 



 

 

108 

Na época das invasões do Instituto Royal, duas agências de comunicação 

especializadas em monitoramento de conteúdo em redes sociais e em análise de dados 

digitais, a agência paulistana R18 e a agência carioca Frog, mais o aplicativo e site 

SentiMonitor, que realiza pesquisas baseadas no rastreamento de palavras-chave, monitoraram 

termos relacionados às manifestações do Instituto Royal,. Ao final, relataram mais de dez mil 

publicações nos sites Facebook, Twitter, Instagram e YouTube que estavam relacionados com 

a repercussão desse caso entre os usuários desses sites. Os dados levantados por estas 

agências e sites mencionados foram divulgados em publicações de revistas como a Veja79 e 

inúmeros sites e blogs informativos em outubro de 2013. Assim, o site SentiMonitor analisou 

em publicações da Internet e em sites de Redes Sociais em um período iniciado no dia 18 até 

a manhã do dia 21 de outubro de 2013. Em seus relatórios apontou que assuntos relacionados 

ao resgate dos beagles estiveram em primeiro lugar no Trending Topics do Twitter Brasil, que 

são a relação de assuntos mais comentados neste site. Entre os dados analisados o Twitter teve 

quase 71% das menções sobre o resgate dos beagles (ver Gráfico 2).  

 

 

Gráfico 2: Menções nos sites de redes sociais sobre o resgate beagle. 

 

Neste sentido, reafirmamos que as mídias sociais se configuram como espaços 

comunicacionais importantes para a articulação de ideias e espaço para um novo modo de 

agir. O que, por sua vez, já foi observado pela pesquisadora Cecília Peruzzo (2013) em outras 

ocasiões semelhantes, em que o uso de sites e aplicativos como o YouTube, Flickr, Facebook, 

Instagram, Twitter entre outros, serviram para facilitar a articulação entre as pessoas 

envolvidas no ato e/ou informar os interessados sobre a situação. Que, neste caso em especial, 

                                                 
79 Disponível em: http://veja.abril.com.br/ciencia/a-repercussao-online-do-caso-dos-beagles/. Acessado em maio 

de 2016. 

http://veja.abril.com.br/ciencia/a-repercussao-online-do-caso-dos-beagles/
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os envolvidos usaram tais recursos para dar informações sobre os animais resgatados e 

conseguir levantar lares temporários e efetivos para eles ou sanar outras necessidades 

específicas relacionadas à situação. Também circulou na época uma petição online (ver Figura 

17) pelo site Avaaz.org, que foi criada um ano antes, em decorrência de uma primeira 

manifestação contra os procedimentos realizados pelo Instituto Royal. Tal documento, no 

período dos protestos conta a Royal em 2013, alcançou a marca de mais de 600.000 

assinaturas. Sobre esta petição houve inúmeras postagens em sites de redes sociais 

divulgando-a, em termos similares a esta publicação da atriz Fernanda Souza, pelo Instagram: 

“Gente, assinem essa petição, não leva nem três minutos. Precisamos fazer alguma coisa para 

que parem com essa barbaridade! Ajudem! #DigaNaoAoInstitutoRoyal”. 

 

 

Figura 17: Petição online pública feita no site Avaaz.org. 

 

Assim, a visibilidade que esta situação adquiriu publicamente, também, pode ser 

relacionada ao engajamento de diversas personalidades famosas que usaram seus perfis em 

sites de redes sociais e aplicativos de telefonia celular para apoiar a causa dos beagles 

resgatados. Entre os famosos, podemos citar o apresentador Gugu Liberato que chegou a 

postar em seu perfil do Instagram: “Este animal perdeu o olho a frio! Diga não à crueldade 



 

 

110 

contra os animais. Instituto Royal na mira”. Junto com a frase, o apresentador colocou uma 

foto de um beagle, com pontos em um dos olhos, indicando, aparentemente, que o animal 

havia perdido aquela vista em um dos procedimentos realizados pela instituição. As atrizes 

Leandra Leal, Sthefany Brito, Taís Araújo, Yasmin Brunet, as cantoras Ivete Sangalo e 

Wanessa Camargo, o modelo Jesus Luz, entre outros famosos80, também manifestaram 

publicações pela Internet em apoio à causa desses cães resgatados. Conforme apontou os 

levantamentos do SentiMonitor e das agências de comunicação R18 e Frog, as personalidades 

públicas foram atores chaves na propagação desse caso. Sendo que um dos twetts que mais 

repercutiram foi o da atriz da emissora de televisão Rede Globo, Tata Werneck, conforme 

pode ser observado na Figura 18. 

 

 

Figura 18: Twett da atriz, Tatá Werneck de 18 de outubro de 2013. 
 

A atriz Nicole Puzzi, que na década de 1990 ficou conhecida por sua participação na 

novela Barriga de Aluguel da Rede Globo, estava entre os ativistas que invadiram o 

laboratório Royal. A atriz levou com ela dois cães retirados da Instituição (ver Figura 19). 

Depois do resgate dos beagles, Puzzi publicou em seu perfil pessoal no Twitter, 

parabenizando os protetores dos animais que foram até o local e reforçou a convocação para 

uma nova passeata no domingo posterior à invasão. Ela escreveu, ainda, que não havia 

conseguido dormir, pois estava bastante preocupada ou incomodada com o fato de existirem 

muitos outros animais, além dos que os ativistas conseguiram retirar de dentro do Instituto, e 

que os mesmos poderiam estar lá em outro lugar para serem empregados nos procedimentos 

que o laboratório realizava. 

                                                 
80 Usa-se, aqui, o termo “famoso” como qualitativo pautato pelo reconhecimento público de artistas e/ou pessoas 

que circulam com regularidade pelas mídias, quase todas vinculadas à televisão – particularmente à Rede Globo 

– bem como cantoras de repercussão nacional.  
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Figura 19: Atriz Nicole Puzzi participou do ato de invasão do instituto e retirou dois cães. 

Foto: Edison Temoteo do Jornal Estadão de 18 de junho de 2013. 

 

Conforme nos apontam os pesquisadores Maria Glória Gohn (2002) e Bart 

Cammaerts (2013), as personalidades públicas podem atuar como catalizadores de opiniões e, 

até mesmo, como porta-vozes em prol de ações coletivas na sociedade. Nesse sentido, 

observamos no caso da polêmica beagle, que alguns desses indivíduos utilizaram o grau de 

influência cultural e de visibilidade que possuíam para incluir um assunto na pauta de várias 

mídias novas e das tradicionais também. Sendo que toda esta articulação acabou 

influenciando diretamente o processo de mediação desse assunto, ressaltando-se a experiência 

vivida tanto no ambiente virtual quanto nas ruas, junto ao movimento de libertação dos 

beagles. Além disso, houve também produções que desdobraram o protesto contra o Instituto 

Royal, das quais destaca-se aqui, duas. A primeira é a desenvolvida pela ONG Ampara 

Animal, que foi divulgada no dia primeiro de novembro de 2013, pelo site Youtube. Este 

vídeo (ver Figura 20) foi estrelado por Bruno Gagliasso, Cléo Pires, Ellen Jabour, Gianne 

Albertoni, Júnior Lima, Sabrina Satto entre outros. Todos que participaram da produção, 

reiteraram em seus depoimentos, menções que fizeram por meio de seus perfis em sites de 

redes sociais variados. Nas palavras da modelo Ellen Jabour, o que o Royal realizava era uma 

prática antiquada, “Não dá para a gente aceitar isso em pleno século XXI, quando as pessoas 

são mais conscientes”. Segundo depoimento de Sabrina Satto: "Eles têm direito a ter uma vida 

decente, eles têm direito a sentir coisas boas, a correr, a latir, a brincar. E não podem tirar a 

vida deles. Eles não podem nascer predestinados". 
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Figura 20: Frame do vídeo da ONG Ampara Animal. 

 

Outro vídeo aqui destacado contém cenas fortes e é de março de 2014 (ver Figura 

21). Mesmo sendo de um período posterior à situação do Royal, é possível considerar que se 

relaciona ao caso estudado. O vídeo surgiu em parceria com a Humane Society International 

(HSI), a mesma organização internacional que produziu em 2012 o vídeo em que uma atriz 

britânica simulou o sofrimento que os animais passam em testes clínicos. Nesta versão 

brasileira participaram as atrizes e modelos Fernanda Tavares, Fiorella Mathéis, Giselle Itié. 

No vídeo, elas pedem que o governo federal brasileiro siga o mesmo exemplo que os países 

da União Europeia (UE), de outros países e do estado de São Paulo, que tinha recém 

implementado uma lei proibindo o uso de animais em testes e pesquisas clínicas para a 

produção de cosméticos pois, nas palavras de Fiorella Mathéis, “uma vida animal, vale mais 

do que um batom”. 

 

 

Figura 21: Frame do vídeo da campanha brasileira “Liberte-se da Crueldade” da HSI. 
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Em função da continuidade da repercussão da polêmica beagle, o programa 

televisivo da emissora TV Globo, Encontro com Fátima Bernardes, da manhã de segunda-

feira, dia 21, convidou o pesquisador e coordenador do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (Concea), Marcelo Moralles que falou como representante do 

Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação (MTC&I), para debater o assunto. Moralles 

defendeu, durante sua fala no programa, que o Instituto Royal possuía todas as credenciais de 

controle para que os animais usados em testes não sofressem. Ele mencionou, ainda, a Lei 

Arouca, que desde 2008 rege a experimentação animal no pais e que dá diretrizes de como 

deve ocorrer o tratamento dos animais usados em pesquisas, como já mencionado neste 

trabalho, Conforme o trecho do vídeo disponível na Figura 22, o pesquisador afirmou: 

 

"Esses beagles não foram criados para serem animais de companhia. Eles tinham o 

costume de ter três ou quatro pessoas só que tratavam deles. Vocês viram eles nas 

imagens todos assustados. Eles não são criados para serem pets. Quando saíram do 

Instituto Royal eles passam a estar em risco. Muitos deles podem morrer porque 

foram retirados do local onde foram criados" (MORALLES, 2013). 

 

 
Figura 22: Frame da entrevista do pesquisador Marcelo Morales. 

 

A fala de Moralles deixou claro, mais uma vez, o posicionamento do Estado 

brasileiro em relação ao tema dos animais utilizados em Laboratório. Isso, conforme o 

contexto do conhecimento científico que ele representa, segundo o que nos propõe 

Boaventura de Sousa Santos (2012). Que de certo modo também, dialoga com o que coloca 

Karel Kosik (1976) para quem o cotidiano acaba embutindo uma relação de 

pseudoconcreticidade, no sentido de ser uma dimensão que as pessoas vivenciam diversas 

situações sem na verdade compreendê-las integralmente. Ou seja, para assuntos do âmbito da 

ciência, nas palavras novamente de Santos (op. cit.), vivemos em um tempo contraditório, em 
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que o discurso científico atual é estranhado pelo cidadão comum porque é algo que diz 

respeito ao processo de como as coisas são feitas, o que acaba sendo distante do dia a dia das 

pessoas. Em outras palavras, as pessoas estão acostumadas com a ciência que vêm em 

resultados, com o remédio pronto para uso. Já o processo de como tal droga é produzida, pode 

ser comum ao cientista, mas em princípio não é para as pessoas de modo geral. Nesse sentido, 

podemos analisar que na perspectiva do pesquisador Moralles, ele advogou em sua fala pelo 

lado de quem pratica a ciência. Portanto, ele se portou como um representante das instituições 

científicas que são legitimadas pela legislação vigente que na época e que permitiam cumprir 

os protocolos de testagem clínica com beagles do modo como eram realizados pelo Instituto 

Royal. 

No dia 23 de outubro, quarta-feira, o líder do Ministério da Ciência e Tecnologia e 

Inovação (MCT&I), na época, o ministro Marco Antônio Raupp, chegou a afirmar que a 

invasão ao laboratório do Instituto Royal fora um ato "fora da lei". Conforme o ministro, os 

estudos realizados em animais na Instituição de pesquisa cumpriam a legislação brasileira, 

sendo que o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea), órgão do 

Ministério que dita as normas de utilização dos animais e credencia as instituições, não 

apurou irregularidades no Royal. Raupp disse também que o Concea estava aberto ao debate, 

destacando, no entanto, que ele condenava a invasão dos ativistas pois estes não procuraram o 

governo para questionar a utilização dos animais em testes de laboratório antes de cometerem 

atos de invasão e de furto, conforme o Código Penal brasileiro. 

Assim, a problemática de toda esta situação perante as legislações vigentes é 

confusa. Porque, se a prática de se empregar animais em pesquisa no país é permitida, então o 

Instituto Royal não cometeu crime. Isso, se ele realmente realizou os procedimentos conforme 

as diretrizes do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea). O que, 

aparentemente conforme as falas do ministro Raupp, do pesquisador Morales do próprio 

Concea, entre outros especialistas, alegam ter acontecido. Contudo, as finalidades de que 

esses procedimentos são permitidos, variam: podem ser para a pesquisa acadêmica, médica, 

agropecuária e para a indústria de cosméticos. Neste sentido, a questão da experimentação 

animal, perpassa vários apontamentos que já fizemos nesse trabalho. Como a questão de o 

conhecimento científico ser duplamente contextualizado (SOUSA-SANTOS, 2012), ou em 

relação ao caráter emergencial, prioritário ou apenas utilitarista em que tais práticas são 

passíveis de serem realizadas (REGAN, 2008; SINGER, 2010). Daí, podemos associar essas 

considerações com as alterações de legislações em outros países, como na União Europeia 

(EU), entre outros lugares, como já mencionamos, e as tentativas que ocorreram no próprio 
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país. Como por exemplo, o Projeto de Lei 2.833 de 2011, que pretende criminalizar o uso de 

alguns tipos de animais – cães e gatos principalmente –, em pesquisas no Brasil81. 

Contudo, tais tentativas dividem opiniões, por algumas vezes serem arbitrárias, não 

respeitando outras legislações já existentes entre toda uma gama de situações problemáticas 

que acaba tocando. Por exemplo, a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC), Helena Nader82, colocou que após as duas invasões ao Instituto Royal, em 

São Roque (SP), vários cientistas foram ameaçados por ativistas dos direitos dos animais. 

Conforme Nader, ela estava muito preocupada “...pois o Congresso está colocando para 

votação em regime de urgência uma lei que vai contra todos os avanços que conseguimos. 

Uma lei que é modelo mundial está sendo rasgada. É um grave momento pelo qual a pesquisa 

brasileira na área de saúde e biologia está passando". 

Helena Nader é professora da Universidade Federal de São Paulo. Também é 

biomédica e quando se referiu a uma “lei que é modelo mundial” estava se remetendo à lei 

Arouca do Concea que regulamenta o uso científico de animais no Brasil. Em relação à 

votação do Congresso, ela citou o projeto de Lei 2833/11, que pretende criminalizar condutas 

praticadas contra cães e gatos, prevendo penas de até cinco anos para quem matar esses 

animais83. Segundo Nader, "nenhum país do mundo" proíbe a pesquisa com animais. 

Lembrou, ainda, que a produção de vacinas, que atende não só ao País, mas também à África, 

ficaria prejudicada sem os testes. "Eu trabalho com pesquisas de drogas anticancerígenas e 

para o combate de trombose. Não tenho como experimentar em humanos. Como isso vai ser 

feito?". 

No entanto, continuando a questão do programa “Encontro com Fátima Bernardes”, 

com a participação de um pesquisador do Concea, outro fato que merece ser destacado é a 

reação do público pois enquanto o programa ocorria reverberava, quase que simultaneamente, 

postagens dos sites e aplicativos de redes sociais que mencionadas há pouco. Sobre isso, o 

SentiMonitor indicou que este fato rendeu mais de mil menções, somente durante o período 

do programa, que é cerca de quarenta e cinco minutos. A maioria das manifestações criticava 

o Instituto e a presença do representante no programa. Neste sentido, recorremos mais uma 

                                                 
81 Projeto de Lei de responsabilidade do deputado Ricardo Tripoli do PSDB de São Paulo Mais informações, 

disponíveis pelo site: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=529820. 

Acessado em maio de 2016. 
82 Segundo matéria “Presidente da SBPC defende manutenção de testes científicos em animais” disponível em 

http://www.sbpcnet.org.br/site/noticias/sbpc-na-midia/detalhe.php?id=2198. Acessado em junho de 2016. 
83 Ver carta da Associação Brasileira de Ciência (ABC) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC) de 13 de junho de 2016 que recomendam ajustes no projeto de lei do deputado Tripoli (PSDB-SP), que 

atualmente aguarda apreciação do senado federal. Disponível em: http://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-6871.pdf. 

Acessado em junho de 2016. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=529820
http://www.sbpcnet.org.br/site/noticias/sbpc-na-midia/detalhe.php?id=2198
http://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-6871.pdf
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vez, ao entendimento de Henry Jekins (2009), quando este coloca que a convergência se dá 

mais por questões culturais, sob uma perspectiva antropológica, do que meramente 

tecnológica. No sentido de que a convergência dos meios de comunicação faz parte de uma 

cultura participativa, que integra recursos de inteligência coletiva. Como exemplo a respeito, 

separamos na Figura 23, um post do blogueiro Hugo Gloss, famoso por comentar conteúdos 

televisivos, enquanto esses ainda estão sendo transmitidos. 

 

 

Figura 23: Twett do blogueiro Hugo Gloss sobre a participação do pesquisador Marcelo Moralles  

no programa de TV Encontro com Fátima Bernardes da Globo, de 21 de outubro de 2013. 

 

Sobre esse volume de publicações nas redes sociais a Agência R18 relatou que entre 

os dias 16 e 17, quarta e quinta-feira que antecederam a invasão, houve o dobro de posts 

feitos no Twitter e no Facebook sobre o caso. Já na sexta, os posts quadriplicaram em volume 

nesses mesmos sites. Algumas das hashtag – que são publicações curtas antecedidas pelo 

sinal “#” que funcionam como marcadores temáticos de assuntos –, mais populares 

mostraram apoio aos atos de invasão e de soltura dos cães. No Twitter, por exemplo, apenas 

no dia 18 o termo “#institutoroyal” foi o mais popular no site brasileiro de 2013: durante sete 

horas consecutivas houve mais de vinte mil menções aos fatos. Já no site e aplicativo de 

smartphones, Instagram foram criadas mais de cinquenta hashtags sobre o caso entre os dias 

16 e 21, com ao menos cem fotos relacionadas a cada uma delas. Por exemplo, a hashtag 

“#salveosbeaglesdilma” que levantou três mil publicações a respeito desse assunto na época 

(ver Figura 24). 
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Figura 24: Hashtag #salvebeaglesdilma. 

 

Toda a repercussão desse caso em um período tão curto possibilita refletir, 

novamente, sobre a representatividade de situações veiculadas pelas mídias. Em especial, 

pelos perfis de redes sociais e sites e portais de notícias. Cada qual traz um recorte que pode 

vir a reduzir o discurso do real histórico, apesar de tantas vezes ser compreendido como um 

retrato fiel às proporções reais dos fatos (SODRÉ 2002; SILVERSTONE, 2012). Por outro 

lado, o SentiMonitor também relatou que foram encontradas mais de 65.500 menções em 

inúmeros sites de redes sócias pela internet sobre o assunto, sendo que a maioria continha 

palavras de apoio aos ativistas e criticava o Instituto Royal, o que é bastante expressivo em 

termos de uma análise do quanto o público vinculado à web parece mais afinado aos 

“direitos” dos animais. Tal cenário com certeza foi percebido pela mídia pois na sexta-feira, 

dia 19, o assunto foi destaque nos principais jornais e portais do país. Dentre eles, destacamos 

Catraca Livre, Estado de Minas, Folha de São Paulo, G1, Globo.com, R7, Terra, Veja, Yahoo, 

Zero Hora etc. 

Tal repercussão ganha dimensões mais amplas (e concretas) quando se considera que 

segundo dados divulgados pelo Facebook no último semestre de 2014, disponibilizados pelo 

seu próprio blog, cerca de noventa e dois milhões de pessoas acessam este site mensalmente. 

Este número corresponde a 45% da população brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE)84, o que faz do Facebook o site de redes sociais mais popular 

do país. Por isso, para a análise aqui pretendida é relevante o levantamento feito pelo 

SentiMonitor das cinco páginas dessa rede social que mais tiveram curtidas durante a 

polêmica beagle, no período de 18 a 21 de outubro de 2013. Estas informações, com algumas 

adaptações, estão disponibilizadas na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Relações de publicações mais populares no Facebook. 

 

Entre as páginas indicadas acima, foca-se, especialmente, duas delas. A primeira é de 

Luisa Mell, jornalista e apresentadora de TV e considerada uma das principais influenciadores 

de todo esse movimento contra o laboratório Royal. A atuação dela, neste caso, não foi apenas 

nesse site de relacionamentos, mas também em outros meios. Ativista assumida da causa dos 

direitos animais, ela esteve muito presente em todas as fases de desdobramento deste 

episódio. Entre suas atividades, alimentou todas suas contas de redes socais e seu blog 

pessoal, em que disponibilizou uma galeria de fotos e uma série de publicações com detalhes 

de todo o período de manifestação. Em diversos momentos, a jornalista deu depoimentos 

contrários às práticas de experimentação animal como eram conduzidas pelas Instituto Royal. 

E mesmo após o término das manifestações, a apresentadora e ativista se manteve à frente da 

situação, chegando a participar de uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e 

                                                 
84Conforme: http://www.brasil.gov.br/governo/2014/08/populacao-brasileira-ultrapassa-202-milhoes-de-pessoas. 

Acessado em maio de 2016. 

http://www.brasil.gov.br/governo/2014/08/populacao-brasileira-ultrapassa-202-milhoes-de-pessoas
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Desenvolvimento Sustentável da Câmara de Deputados de São Paulo, que foi realizada no dia 

29 de outubro85, para debater as denúncias de abusos de animais nos testes científicos 

realizados pelo laboratório Royal. Na ocasião, ela afirmou que: "Temos que aproveitar esse 

momento histórico do nosso País para evitar que os animais sejam massacrados”. Nesta 

audiência, além de Luísa, participaram representantes do Ministério Público, docentes de 

universidades públicas, coordenadores de ONG’s em prol de direitos animais, inclusive um 

representante da organização Humane Society International (HSI), responsável pela 

campanha internacional “Liberte-se da Crueldade” entre outros. 

Em função de sua importância consideramos que valeria destacar aqui a página de 

perfil público de Luísa Mell, apontada, como a que teve a postagem com maior influência, no 

dia 20 de outubro, quando na ocasião, comentou a reportagem do programa Fantástico,da 

Rede Globo, sobre a invasão ao Instituto Royal. Este post em especial acumulou mais de 

sessenta mil curtidas durante o período de tempo analisado. Por isso, no Quadro 1 indicamos 

alguns dados que levantamos sobre o post, que reproduzimos na figura 25. 

 

Quadro 1: Indicações sobre o post mais popular da Luísa Mell. 

                                                 
85 Mais informações a respeito, estão disponíveis no site da Agência da Câmara dos Deputados de São Paulo 

pelo: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/455612-DIRETORA-

DO-INSTITUTO-ROYAL-EXPLICA-O-CASO-DOS-BEAGLES-NESTA-TARDE-NA-CAMARA.html. E 

também, pela matéria “Resgate de beagles é 'momento histórico', diz Luisa Mell a deputados” do Portal de 

Notícias Terra em: http://noticias.terra.com.br/brasil/resgate-de-beagles-e-momento-historico-diz-luisa-mell-a-

deputados,2f2cf66355602410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html. Acessado em junho de 2016. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/455612-DIRETORA-DO-INSTITUTO-ROYAL-EXPLICA-O-CASO-DOS-BEAGLES-NESTA-TARDE-NA-CAMARA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/455612-DIRETORA-DO-INSTITUTO-ROYAL-EXPLICA-O-CASO-DOS-BEAGLES-NESTA-TARDE-NA-CAMARA.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/resgate-de-beagles-e-momento-historico-diz-luisa-mell-a-deputados,2f2cf66355602410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/resgate-de-beagles-e-momento-historico-diz-luisa-mell-a-deputados,2f2cf66355602410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
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Figura 25: Post do perfil de Luísa Mell do Facebook que superou 60 mil curtidas. 

 

Outra página que recortamos como bastante ilustrativo dos acontecimentos foi a da 

fanpage criada na sexta-feira, dia 18, a “Adote um animal resgatado do Instituto Royal” que 

disponibilizava informações sobre adoção dos cachorros, e que na manhã de segunda-feira, 

dia 21, já contava com mais de 350 mil fãs, conforme dados levantados pelo SentiMonitor. O 

interessantes dessa fanpage é que ela virou uma comunidade de pessoas que adotaram os cães 
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retirados do Royal ou que tinham interesse em saber a situação de qualidade de vida destes 

animais. A publicação identificada como Figura 26, é a de comemoração de dois anos que os 

178 foram resgatados do Royal e contou com a reunião de parte desses beagles. 

 

 

Figura 26: Festa de anos de comemoração do resgate dos beagles. 

 

Tanto a página do perfil público de Luisa Mell, quanto a fanpage “Adote um animal 

resgatado do Instituto Royal”, conseguiriam mobilizar ações de curtir, comentar e 

compartilhar publicações de outros usuários desse site de rede social. Como já mencionado 

anteriormente, baseados em Recuero (2014), tais ações, sinalizam um mínimo de interesse das 

pessoas por um determinado assunto. post. O que significa que o evento focado ganhou uma 
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nova dimensão em termos de impacto social porque contou com o poder de mobilização por 

meio de recursos como o Facebook e demais sites de redes sociais e aplicativos da Internet e 

da telefonia celular. Concordando, portanto, com Castells (2013), para quem a tendência atual 

vai no sentido de as pessoas utilizarem cada vez mais a internet e demais recursos que vêm 

dela para expor suas opiniões e ideais, e, assim, encontrar eco na rede, no sentido de 

localizarem outras pessoas que pensem de modo semelhante. 

Neste sentido, os sites de redes sociais se configuram como um espaço de 

conversação e de confronto de identidades e interesses que podem estar atrelados a diversos 

embates. Por isso, já é possível inferir que as redes sociais alteraram a forma como pessoas se 

organizam, protestam e defendem suas opiniões. Deste modo, mesmo que o assunto de 

experimentação animal não tenha chegado a uma resolução de consenso, ou seja, continua 

havendo os que concordam com os ativistas que invadiram o Royal e outros que defendam a 

prática desses procedimentos em prol do progresso científico do país, pode-se concluir, pelo 

menos pelo percurso da pesquias realizada, que a polêmica dos beagles se constituiu como 

um episódio importante na discussão desta prática. Sendo que ela pode ainda, interferir na 

alteração não apenas da legislação vigente no país, mas também no modo como nos 

relacionamos com os animais e nas formas como vemos e tratamos quem faz ciência em 

nosso país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por que o resgate dos beagles repercutiu tanto? Ao nos debruçarmos sobre as 

questões que estavam no cerne desta polêmica, construímos esta pesquisa buscando responder 

esta e outras perguntas que se desdobram de tal interrogação. No entanto, esta não foi, 

exatamente, a pergunta inicial deste trabalho pois, no pré-projeto desta pesquisa, quando 

ainda pensávamos em contemplar outros temas junto com a história do resgate desses cães, 

havia, subjacente aos questionamentos um território de dúvidas referentes à ética e ao 

posicionamento dos diversos atores envolvidos na relação da ciência com a sociedade. Isto 

porque, mesmo em países que se assumem democráticos, não é difícil perceber uma estrutura 

ainda verticalizada e autoritária que define, muitas vezes, esta relação. 

Tal diagnóstico decorre, em especial, da percepção não apenas do caso beagles, mas 

também em outros quando se evidencia que o espaço para se discutir assuntos relacionados à 

ciência junto com a sociedade é, muitas vezes, nulo. Como exemplo disso, lembramos que 

mesmo com a existência de acordos internacionais que zelam pela ética em pesquisas e testes 

clínicos, existiram episódios em que foram ignoradas inúmeras diretrizes do Código de 

Nuremberg e/ou da Declaração de Helsinque. Por isso, em nome do progresso científico, 

muitas vidas humanas no mundo afora foram sacrificadas. E tais sacrifícios foram tolerados, 

geralmente, dentro de lógicas estabelecidas para realizarem a manutenção das vidas que são 

passíveis de serem mortas em prol de um bem ou causa maior, como nos indicaram autores 

como Michael Foucalt (1978) e Gabriel Giorgi (2016). 

Trata-se, evidente, de um cenário muito mais amplo e complexo que o caso recortado 

de 2013. Tanto que os exemplos dos impasses que persistem, das dificuldades de um debate 

mais profundo e profícuo que realmente envolva a população de modo que esta participe das 

discussões e das decisões quando o tema coloca a ciência de um lado e a representação 

política de outro (ou seja, os governos), continuam ocorrendo. Um exemplo atual desta, 

digamos, contenda, envolve a chamada “pílula do câncer” que por mais de vinte anos foi 

distribuída no interior de São Paulo por um departamento de uma universidade federal. Isso 

ocorreu sem que antes esta substância tenha sido testada em estudos clínicos com outros 

animais e técnicas mais atuais, do que os testes iniciais realizados com camundongos na 

década de 1980. Ou seja, por falta de atenção de inúmeros órgãos responsáveis, este assunto 

passou despercebido da maioria da população, tendo apenas uma repercussão maior sobre o 

caso quando houve o cancelamento da produção e distribuição desta pílula, em 2014. O que, 

por sua vez, acabou motivando inúmeros usuários que a recebiam a entrarem na Justiça em 
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busca da liberação desse produto, situação similar a tantas já ocorridas anteriormente. Esse 

episódio, em especial, deixa claro mais uma vez o descaso com a ética, com a 

responsabilidade de informar as pessoas sobre os possíveis efeitos colaterais desta substância 

no organismo humano. Assim, os fantasmas de possíveis reações extremas ainda assombram 

esta droga, uma vez que não se sabe ao certo as implicações que ela pode ocasionar aos seus 

usuários. 

Nesse sentido, em que a ética e a consideração com outras pessoas são 

menosprezadas em inúmeras situações – quanto mais em relação aos bichos, aliás –, por que 

pensar nos animais? A percepção que tivemos na época do resgate dos beagles era que, por 

envolver animais de estimação, a ciência passou a ser tratada como uma grande vilã da 

sociedade. Parecia algo comum, naquele momento, condenar os cientistas e as instituições 

que justificavam a realização de experimentos com animais. Assim, a crueldade em relação 

aos animais abonou tudo, ou seja, parar com pesquisas em andamento e ainda perseguir 

cientistas em lugares públicos. Atitudes não pautadas por um ancoramento de situações 

anteriores e que repercutiram socialmente, uma vez que os manifestantes contrários ao 

Instituto Royal pareciam estar traduzindo um sentimento de boa parte da população. No 

entanto, ocorre que não se pode ignorar que este mesmo movimento em prol ao resgate dos 

cães deixou um rastro de incertezas sobre o papel da ciência em nossa sociedade, seja pelo 

posicionamento daqueles que defendem o investimento nesta estratégia de experimentação 

animal como garantia científica de novos produtos seja por todas as posições intermediárias 

que existem até a outra ponta deste eixo, isto é, aqueles que são radicalmente contrários a 

qualquer uso de animais em pesquisa, quando tal participação implicar em risco à saúde deste 

ser vivo. 

Diante, portanto, deste quadro que logo reconhecemos ser bastante complexo, o que, 

por sua vez, exige um recorte na abordagem, buscamos compreender, primeiramente, como a 

ciência é sociabilizada junto à sociedade. Para darmos conta dessa intenção realizamos uma 

breve seleção de episódios que aconteceram ao longo do tempo no Brasil. Historicamente, 

houve embates entre o contexto do conhecimento científico dos produtores desse saber, frente 

ao contexto da população, para quem a ciência é entendida como geradora de resultados 

aplicáveis ao dia a dia, isto é, capazes de solucionar problemas relacionados à qualidade da 

vida humana, e também, em algumas situações, impor interferências no modo de vida. 

Depois, identificamos, na situação estudada, que havia um sentimento reivindicativo forte o 

que, de algum modo, remetia ao contexto recente das manifestações populares que ocorreram 

em junho de 2013. Tal vínculo, mesmo que não explicitado pelos que se envolveram com a 
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polêmica beagle, norteou um segundo momento desta pesquisa cujo foco se concentrou nas 

manifestações da sociedade civil, particularmente o uso que os seus participantes fazem das 

mídias sociais hoje, quando se posicionam de forma pública e coletiva, Finalmente, 

realizamos o estudo de caso sobre a polêmica beagle, recuperando antes a relação de 

sensibilidades entre homens e animais e as questões referentes ao uso de cobaias nas 

pesquisas. 

Por alto, o resgate dos beagles trouxe para o centro das discussões na sociedade 

brasileira a possibilidade de refletirmos sobre os testes com animais. Como já vimos antes, a 

ideia da experimentação é a de testar substâncias e procedimentos em animais não humanos, 

para dar mais segurança e eficácia quando o uso dessas substâncias ou o emprego de tais 

procedimentos forem liberados para ser utilizados por pessoas. No entanto, além de 

proporcionar reflexões quanto a este método de trabalho, a polêmica beagle incorporou outras 

problemáticas que se desdobraram em outras variáveis, conforme discutimos neste projeto. 

Como, por exemplo, a mistificação da ciência e dos cientistas, que pode variar de 

uma suposta criminalização quando são levantadas suspeitas sobre seus métodos de trabalho, 

até chegar ao ápice de quase uma beatificação, quanto às possibilidades de se obter resultados, 

por exemplo, para enfrentar doenças que nos assombram na atualidade, como é o caso do Zika 

vírus. Também podemos citar as possibilidades de engajamento popular e de participação 

pública que se revitalizam com o emprego de recursos disponíveis pela internet, sites de redes 

socais variados e aplicativos da telefonia celular. Além de um fortalecimento da visibilidade 

de causas, junto às estruturas comunicacionais da sociedade quando há a interferência de 

personalidades famosas que aderem e advogam pelas causas que acreditam, impactando mais 

o debate público junto à sociedade. 

Outro ponto interessante nesta situação foi que por intermédio de perfis de mídias 

sociais variadas houve uma circulação de informações por meio de conversações que 

emergiam e perpassavam as plataformas de cada site. Por exemplo, as conversas podiam 

surgir no comentário de uma publicação no Facebook de um determinado usuário e ser 

continuada em outra publicação deste mesmo usuário ou de outro em um perfil do Instagram 

ou pelo Twitter. Assim, esses fluxos de conversas, somados à popularidade e audiência que a 

polêmica beagle teve, contribuíram com a impressão de que em todos os lugares da Internet 

as pessoas estavam colocando suas opiniões sobre este caso. 

Outro aspecto interessante foi considerar que campanhas voluntárias de divulgação 

entre os usuários dos sites de redes sociais, abaixo-assinados e petições, já existentes ou 

criadas naquele momento, ganhassem adesão tão rápidas. Também foi possível notar que uma 
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simples reação de curtir algo publicado por um terceiro no Facebook, tinha a capacidade de 

gerar neste usuário que curtiu um sentimento de dever cumprido, por ter se engajado, mesmo 

que minimamente, em uma causa que considerava importante. Observamos, ainda, que estas 

ações, em determinados momentos, podiam até aumentar o quantitativo de adesões à causa, 

de modo automático. Mas que, aparentemente, isso era feito sem que antes houvesse alguma 

reflexão sobre o que aquela publicação estava apontando. Resumidamente, percebemos que 

provavelmente, devido à crescente popularidade e audiência, os sites de redes sociais têm 

aberto novas perspectivas para acessar as cenas pública e midiática e para incluir na agenda da 

grande mídia temas que emergem do ciberespaço. 

Esta polêmica repercutiu a ponto de influenciar debates já existentes no país, sobre a 

possibilidade de modificar a legislação brasileira em relação ao uso de cobaias. Uma das 

tentativas mais recentes ocasionou a escrita, em conjunto, de uma carta encaminhada ao 

Senado Federal, pelos presidentes da Associação Brasileira de Ciência (ABC) e da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em junho de 201686. Nesta carta87, as duas 

instituições alertaram que no caso de ser aprovado o texto original do projeto de lei nº 

2.833/2011, proveniente da Câmara dos Deputados e que criminaliza inúmeras condutas 

contra cães e gatos no país, poderá haver um comprometimento no andamento de testes de 

medicamentos e estudos de diversas doenças negligenciadas que empregam cães como 

vetores importantes. Fato que, segundo colocado por esses representantes, provocaria uma 

estagnação no desenvolvimento de fármacos em território nacional. 

Assim, consideramos que não é exagerado concluir que o caso do resgate dos 

beagles é emblemático porque este foi capaz de agregar todas estas variáveis que discutimos 

neste projeto. Sendo que, com certeza, ainda há outros questionamentos que não exploramos. 

Por exemplo, durante o desenvolvimento desta pesquisa encontramos outros trabalhos que 

trazem outras perspectivas sobre este episódio, como focar em questões do tratamento 

jurídico penal e demais aspectos legais referentes à experimentação animal no país 

(TOLEDO, 2015; SILVA, 2015). Ou, investigar o vínculo afetivo estabelecido entre 

profissionais responsáveis pelo trato de cobaias e a manutenção dos biotérios em que estes 

bichos vivem (SOUZA, 2015). 

Isso mostra que a relação entre humanos e animais ainda é e será um cenário de 

futuros embates porque não há unanimidade. O que se registra hoje são os “avanços” na 

                                                 
86 Conforme pode ser consultado no site: http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=7873. Acessado em 

junho de 2016. 
87 Disponível na integra pelo: http://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-6871.pdf . Acessado em junho de 2016. 

http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=7873
http://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-6871.pdf
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legislação e nas formas de disseminar considerações sobre este assunto. Contudo, existem 

outros “nichos” de crueldade que têm passado sem grandes alardes, ou não se revelam tão 

potentes em termos de atrair defensores. A morte da onça-pintada Juma88, que foi exibida 

durante passagem do revezamento da tocha olímpica por Manaus, no mês de junho de 2016, 

ou o caso do Gorila Harambe89, que foi morto após um menino cair na área que o animal 

ficava no zoológico de Cincinnati (EUA), em maio de 2016, são exemplos atuais de descasos 

sobre o modo como os animais são tratados em cativeiro. Sendo que a relação utilitária que 

encontramos no emprego dado as cobaias se manifesta em uma “quase exigência” de que 

esses animais não se comportem conforme seus instintos e sejam minimamente “civilizados” 

para que possam continuar a viver nas celas e áreas em que foram criados para habitar.  

Desse modo, por mais que possamos encontrar no cotidiano pessoas que não são 

ativistas ou militantes continuamente, consideramos bastante pertinente antever novas 

situações em que o chamado homem ordinário irá se sensibilizar por algum fato ou situação 

que envolva determinados animais. Isto porque, conforme pudemos discutir na travessia deste 

trabalho, existe hoje, como há muito tempo, um imaginário positivo e até mesmo afetivo com 

relação a um grupo razoável de animais. Uma situação que, em função da escassez dos 

recursos naturais, das disputas quanto aos direitos dos seres vivos – e aqui, talvez, já 

pudéssemos incluir as plantas – e de outras questões que envolvem a jornada humana sobre a 

Terra, delimita um território no qual, muitas vezes, a ciência e seus discursos não cabem. Em 

outras palavras, o que acreditamos ser possível afirmar, é que ainda estamos longe de 

soluções comuns, não controversas nestas situações pautadas pela relação da ciência com a 

sociedade. Pode parecer muito genérico ou até óbvio dizer isto mas a polêmica beagle, de 

algum modo, trouxe à tona, mais uma vez, que sob o aparente silêncio que costuma marcar a 

maior parte do tempo desta relação, pulsam inquietações que se ampliam e se concretizam, 

sem muito temor quanto ao estrago e dores que podem causar. Por isso não podem, 

definitivamente, ser ignoradas. 

                                                 
88 Para mais informações, acesse: http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/06/1783901-

exercito-diz-que-vai-apurar-morte-de-onca-que-participou-do-revezamento-da-tocha.shtml. Disponível em junho 

de 2016. 
89 Para mais informações, acesse: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/05/gorila-e-morto-apos-menino-

cair-em-area-isolada-de-zoologico-nos-eua-20160529140003786892.html. Disponível em maio de 2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/06/1783901-exercito-diz-que-vai-apurar-morte-de-onca-que-participou-do-revezamento-da-tocha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/06/1783901-exercito-diz-que-vai-apurar-morte-de-onca-que-participou-do-revezamento-da-tocha.shtml
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/05/gorila-e-morto-apos-menino-cair-em-area-isolada-de-zoologico-nos-eua-20160529140003786892.html
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/05/gorila-e-morto-apos-menino-cair-em-area-isolada-de-zoologico-nos-eua-20160529140003786892.html
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