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“Todos os argumentos para provar a superioridade
do homem não podem quebrar essa dura
realidade: no sofrimento, os animais são nossos
iguais.” (Peter Singer)
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RESUMO

Ao longo do tempo, o ensino de ciências e biologia vem absorvendo as mais
variadas demandas tanto do campo científico como do campo moral. Ao nos
depararmos com uma crise ambiental sem precedentes e fruto de uma perspectiva
ética antropocêntrica que enxerga a natureza apenas como fonte inesgotável de
recursos, torna-se necessário que o sistema de crenças e valores que guiou nosso
desenvolvimento até então seja confrontado. Nesse cenário, surge a Bioética, que
se ocupa das discussões éticas sobre as atitudes humanas que afetam a vida no
planeta e, no campo educacional brasileiro, surge a Educação Ambiental que
objetiva assumir um compromisso com mudanças de valores e comportamentos que
possibilitem a gestão da crise ambiental com a instituição do respeito à diversidade
biológica. Entendendo que a mudança de valores é imprescindível para que o
quadro crítico seja contornado, o presente estudo buscou abordar os aspectos
envolvidos na (re)construção de valores que sustentam as relações que os seres
humanos estabeleceram com os animais ao longo dos séculos através da
apresentação da perspectiva ética senciocêntrica e da análise de conteúdo sobre
essa relação em livros didáticos de ciências e biologia indicados pelo Programa
Nacional do Livro Didático. Os resultados mostram que, embora o cenário social
demande e a legislação oriente para uma mudança de valores e tratamento em
relação ao ambiente e aos animais, os livros didáticos ainda apresentam seus
conteúdos com forte abordagem antropocêntrica e que a representação dos animais
ainda reflete uma relação hierárquica de domínio humano sobre esses seres.

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Livro Didático. Ética Animal. Bioética.
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ABSTRACT

Over time, the teaching of science and biology has been absorbing the most varied
demands both from the scientific field and from the moral field. When faced with an
unprecedented

environmental

crisis

because

of

an

anthropocentric

ethical

perspective that sees nature only as an endless source of resources, the system of
beliefs and values that guided our development so far needs to be confronted. In this
scenario, the Bioethics emerges with ethical discussions about human attitudes that
affect life on the planet and, in the Brazilian educational field, the Environmental
Education also emerges aiming to make a commitment to change values and
behaviors that will lead to the management of the environmental crisis by
establishing respect for biological diversity. Understanding that change of values is
essential to avoid this critical situation, this study aimed to address the issues
involved in the (re)construction of values that underpin the relationship that humans
have established with animals over the centuries. For this purpose we presented
sentiocentric ethical perspective and analyzed content about this relationship in
textbooks of science and biology appointed by the Brazilian National Textbook
Program. The results show that although the ethical scene and legislation demand
for a change of values and treatment to the environment and animals, textbooks still
present their content with strong anthropocentric approach and that the
representation of animals still reflects a human dominion over these beings.

Key-words: Science Teaching. Textbook. Animal Ethics. Bioethics.
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APRESENTAÇÃO

Vivemos, desde a metáde do século XX, uma crise ambiental que consiste em
uma crise de estilo de pensamento, dos pressupostos epistemológicos e do
conhecimento que sustentaram a modernidade (JACOBI, 2005). Tal crise gerou
reflexos tanto no campo da filosofia da moral, como também no campo da ciência,
pois acredita-se que a visão antropocêntrica de mundo, que coloca o ser humano
em posição de superioridade em relação aos outros seres vivos e em relação ao
ambiente, legitimou, por séculos, a super exploração da natureza e nos trouxe até o
presente cenário.
Sendo assim, a fim de gerir e contornar essa crise, é preciso propor novas
perspectivas que se oponham a visão antropocêntrica de mundo e, para isso, a
legislação brasileira aposta em contemplar, durante o processo educativo, as
temáticas ética e meio ambiente para promover a reflexão sobre as implicações da
interferência humana no ambiente e sobre a vida de outros seres. Ao propor a
inclusão desses temas no currículo, os documentos normativos da educação
brasileira indicam que deve haver um deslocamento da moralidade que permita uma
convivência mais harmoniosa entre seres humanos e animais e tal deslocamento
depende da desconstrução de argumentos que foram determinantes para que
mantivessemos seres humanos e animais em categorias morais tão distintas: as
capacidades de raciocínio e liguagem.
Hoje, a própria ciência desconstrói esse critério de segregação, pois já
caracterizou evidências suficientes de que os animais, especialmente os
vertebrados, são seres sencientes, ou seja, seres que experimentam emoções,
sentem dor e possuem algum nível de inteligência e consciência, o que demanda de
nós, seres humanos, a consideração moral de seus interesses.
Defendendo a ideia de que o Ensino de Ciências não deve ser pensado em
uma perspectiva de simples transmissão de conhecimento, mas sim com vistas a
instrumentar o aluno para melhor compreender a realidade em que se encontra,
possibilitando-lhe uma

atuação consciente

sobre ela, acreditamos que

a

apresentação contextualizada desses novos conhecimentos e demandas morais,
13

associada à discussões de cunho ético, poderão auxiliar na proposta da
reconstrução de valores que nos permitam estabelecer relações mais harmônicas e
justas com os outros seres vivos, em especial, aqueles que são capazes de sofrer.
Em concordância com Razera e Nardi (2006), Couto (2005) e Bravo (2008),
acreditamos que defendendo o respeito, a compaixão, a solidariedade e a
responsabilidade com humanos e com os outros animais estaremos contribuindo
para

a

formação

de

valores

fundamentais

para

um

bom

caráter

e,

consequentemente, de extrema importância para a educação. Por esse motivo, o
principal questionamento do presente estudo é: será que a abordagem de assuntos
que estão imersos em valores vem se modificando, ou ainda continuam apenas
reproduzindo concepções, mesmo que de forma não explícita?
Para tentar responder a essa questão, o Livro Didático de Ciências e Biologia
foi escolhido como objeto de investigação, uma vez que este instrumento didático
tem como objetivo, além de propiciar ao aluno uma compreensão científica,
oferecer-lhe suporte no processo de formação como cidadão, sendo um instrumento
capaz de promover a reflexão sobre os múltiplos aspectos da realidade e de
estimular a capacidade investigativa do aluno para que ele assuma a condição de
agente na construção do seu conhecimento (VASCONCELOS; SOUTO, 2003).
Outro fator que influenciou na escolha no Livro Didático como objeto de
estudo teve a ver com o fato de que tal instrumento está disponível para todos os
níveis de escolaridade alcançando desde as crianças aos adolescentes. Tal aspecto
é importante, pois, segundo Bravo (2008), as crianças constituem o seu sentido
moral ao longo da infância observando e interagindo tanto no ambiente familiar,
como no escolar. Damásio (2005) chama a atenção para o fato de que as crianças
ao observarem ou aprenderem qualquer naturalização do uso ou da violência contra
animais podem sofrer um processo de “embrutecimento emocional” que acreditamos
ser possível acontecer através dos textos e imagens contidos nos livros didáticos.
Por considerarmos o Livro Didático como tendo um importante papel na
formação científica e moral de um indivíduo e se pretendemos, ao longo do processo
educativo, formar cidadãos capazes de transformar a realidade conforme as
demandas éticas e se utilizando do saber científico, é preciso que os instrumentos
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didáticos pelos quais as crianças e adolescentes possam aprender a cultivar
conceitos e valores que desejamos superar sejam analisados.

OBJETIVO GERAL

Investigar se os Livros Didáticos de Ciências e Biologia atendem às
orientações expressas nos Parâmetros Curriculares Nacionais no que diz respeito à
desconstrução da perspectiva ética antropocêntrica que guiou as relações entre
seres humanos e natureza ao longo da história ocidental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar e discutir a forma como os animais são apresentados pelos Livros
Didáticos de Ciências e Biologia;

2. Identificar e discutir os conceitos científicos associados à perspectiva ética
senciocêntrica;

3. Discutir a possibilidade de novas abordagens pautadas na consideração ética
dos animais e na atualização de conteúdos sobre eles.

15

1 INTRODUÇÃO

1.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS

Para contextualizarmos o Ensino de Ciências no Brasil, é preciso que se faça
um resgate histórico de suas origens e evolução desde os anos 1950, a partir de
quando é possível constatar que os objetivos do ensino são modificados em função
de transformações políticas e econômicas tanto no cenário nacional, como no
internacional (KRASILCHIK, 2000). Sendo assim, no caso das Ciências, é evidente
que, na medida em que a Ciência e a Tecnologia passam a ser essenciais no
desenvolvimento de um país, o ensino de Ciências acompanha essa demanda
crescendo em relevância no contexto escolar (BRASIL, 1998).
A importância dessa abordagem deve-se também ao propósito de relacionar
as transformações do currículo escolar ao papel atribuído às disciplinas científicas
durante a formação dos alunos ao longo do tempo, além de compreender os
complexos fatores que determinaram alterações profundas no significado do Ensino
de Ciências (KRASILCHIK, 1987).
Nos anos 50, o que se passou no Ensino de Ciências refletia a situação do
mundo ocidental após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando a
importância

das

tecnologias

de

guerra

era

inegável,

fazendo

com

que

personalidades que ocupavam posição de prestígio no cenário internacional
passassem a enxergar o âmbito educacional como uma área potencial de interesse
para formação de especialistas que viessem a compor uma elite científica para
esses fins (KRASILCHIK, 1987; 2000).
A partir de então, as políticas científicas e tecnológicas passaram por um
intenso processo de institucionalização em todo o mundo (NASCIMENTO et al,
2010). Ainda durante essa fase, surgiram os “embriões” dos grandes projetos
curriculares em Ciências nos Estados Unidos e na Europa, quando os programas
das disciplinas científicas foram alterados com o objetivo de formar e identificar uma
elite intelectual capaz refletir suas políticas governamentais como, por exemplo, no
16

caso norte-americano, o alcance da hegemonia bélica e, posteriormente, a conquista
do espaço, durante a Guerra Fria (KRASILCHIK, 1987; 2000).
O cenário brasileiro do Pós-Guerra era de escassez de matéria-prima e
produtos industrializados, além de uma movimentação política resultante de lutas
contra governos ditatoriais. Sendo assim, a necessidade de transformações dos
modelos de ensino existentes no Brasil visavam a formação de alunos aptos a
impulsionar o progresso da ciência e tecnologia dos quais dependia o processo de
industrialização que prometia certa independência em relação a outros países
(KRASILCHIK, 2000).
No Brasil, o Ensino de Ciências na década de 1950 era o de não existirem
professores licenciados, mas sim bacharéis em medicina, farmácia, engenharia e
outras áreas afins atuando como professores de Ciências. Os ensinos fundamental e
médio, antigos cursos ginasial e colegial, tinham a finalidade de formar para a
universidade e não o fim de formar técnicos ou especialistas (KRASILCHIK 1987;
2000; NASCIMENTO et al. 2010).
É importante salientar que, nesse período, ainda não se discutiam as relações
possíveis entre Ciência e Tecnologia e suas aplicações sociais práticas, ou seja, a
característica predominante em se pensar em Ciência e Tecnologia era a forma
mecanicista de analisar as interferências da ciência sobre a sociedade, deixando de
considerar os interesses e hábitos de diferentes atores sociais em suas múltiplas
relações (VACCAREZZA, 1999).
Uma das mais importantes transformações no currículo do Ensino de Ciências
ocorreu na década de 1960, graças às transformações sociais e políticas do PósGuerra e da Guerra Fria. Nesse período, os grandes projetos de ensino de Ciências
passaram a incorporar como objetivo a apresentação do método científico não
apenas para a preparação do futuro cientista, mas também para a formação do
futuro cidadão. Dessa forma, entende-se que esse período inicia a democratização
do Ensino de Ciências para o “homem comum” que precisa conviver com os
produtos da Ciência e Tecnologia não apenas como especialista, mas em qualquer
área de atuação (KRASILCHIK, 1987; 2000).
No Brasil, essa influência também acarretou uma mudança na concepção do
papel da escola que deveria, a partir de então, formar cidadãos com espírito crítico
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através do exercício do método científico (KRASILCHIK, 1987). Além disso,
seguindo as tendências internacionais, a Lei nº 4024 – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB) –,

promulgada em 21 de dezembro de 1961, ampliou a

participação das disciplinas de Ciências (Física, Química e Biologia) no currículo do
“ginásio”, atual segundo segmento do Ensino Fundamental e do “colegial”, atual
Ensino Médio (KRASILCHIK, 2000).
Em 1964, o regime militar trouxe novas transformações políticas que,
consequentemente, através da Lei nº 5692, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
promulgada em 11 de agosto de 1971, alteraram o papel da escola de “formadora de
cidadãos” para “formadora de trabalhadores”, uma vez que os militares tencionavam
modernizar e desenvolver o país (KRASILCHIK 1987; 2000).
Na década de 1970, o mundo passava por transformações sociais e
econômicas conturbadas, além do enfrentamento da crise energética (PEREIRA,
2014). Aliado a isso, a demasiada exploração do ambiente decorrente do
desenvolvimento industrial mundial fez surgir o interesse por uma educação
ambiental a ser agregada ao Ensino de Ciências, cujo objetivo deveria ser fazer com
que alunos discutissem as implicações sociais e científicas do desenvolvimento
(KRASILCHIK, 1987).
No Brasil, a década de 1980 foi marcada por uma grave crise econômica e pela
transição política de um regime de ditadura para um regime democrático. Segundo
Krasilchik (1987), o país precisava, dessa forma, priorizar a recuperação econômica
e a construção democrática em todas as atividades educacionais o que, na década
de 1990, ficou evidente na Lei nº 9394, atual LDB, promulgada em 20 de dezembro
de 1996. Em seu artigo 27, que estabelece os conteúdos curriculares da educação
básica, o inciso I determina como diretriz “a difusão de valores fundamentais ao
interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à
ordem democrática” (BRASIL, 1996).
Segundo a legislação vigente, a formação básica do cidadão exige, assim, não
apenas o domínio da leitura, escrita e cálculo, mas também a compreensão dos
ambientes natural e social, do sistema político e dos valores que sustentam a
sociedade. Para pôr em prática esses objetivos, o Ministério da Educação (MEC)
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detalha suas políticas educacionais em documentos como os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).
As DCN e os PCN são normas obrigatórias para a Educação Básica que
orientam o planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino, fixadas pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE), com o objetivo de, segundo o artigo 9º,
inciso IV da LDB (1996), "estabelecer, em colaboração com os Estados, Distrito
Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos
mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum” (BRASIL, 1996).
As DCN são diretrizes que estabelecem a base nacional comum, responsável
por orientar a organização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação das
propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras (BRASIL, 2013). Os
PCN, por sua vez, foram elaborados para traçar um novo perfil para o currículo das
disciplinas e orientar os professores quanto ao significado do conhecimento escolar
quando contextualizado e quanto à interdisciplinaridade, incentivando o raciocínio e
a capacidade de aprender (BRASIL, 1998).

1.1.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)

Segundo consta no livro de apresentação dos PCN, os documentos em
questão apresentam os conteúdos de tal forma que se possa determinar o grau de
profundidade apropriado e a sua melhor forma de distribuição no decorrer da
escolaridade, de modo a constituir um corpo de conteúdos consistentes e coerentes
com os objetivos do ensino (BRASIL, 1997a). O presente estudo centraliza seus
questionamentos sobre o ensino de Ciências Naturais e Biologia e, por isso,
abordará, especialmente, os conteúdos dos PCN dessas disciplinas.

1.1.1.1 Os PCN de Ciências Naturais e Biologia

Como resultado do processo histórico apresentado, os PCN para o do Ensino
Fundamental apresentam como objetivos do ensino das Ciências Naturais (Química,
Física e Biologia) o desenvolvimento de competências que permitam aos alunos a
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compreensão do mundo e sua atuação como cidadão utilizando conhecimentos de
natureza científica e tecnológica. Em suma, ao final do ensino fundamental, os
alunos deverão ter desenvolvido a compreensão da natureza como um todo
dinâmico, do ser humano como agente de transformações do mundo em que vive,
da Ciência como um processo de produção de conhecimento associada a aspectos
de ordem social e ambiental, além de formular questões, diagnosticar e propor
soluções para problemas reais a partir de elementos das Ciências Naturais,
colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no
aprendizado escolar. (BRASIL, 1998).
Nos PCN, a articulação dos conteúdos de Ciências Naturais se apresenta por
“Eixos Temáticos” (ou Blocos Temáticos) que organizam diferentes conceitos,
atitudes e valores para cada um dos níveis de escolaridade do Ensino Fundamental
e indicam perspectivas de abordagem dos conteúdos sem se configurarem como
padrão rígido, favorecendo o tratamento interdisciplinar dos mesmos. Os Eixos
Temáticos dos PCN de Ciências Naturais são “Vida e Ambiente”, “Ser Humano e
Saúde”, “Tecnologia e Sociedade” e “Terra e Universo”, este último aparecendo
apenas a partir do segundo segmento do Ensino Fundamental. (BRASIL, 1997b;
BRASIL, 1998).
Cada eixo temático de Ciências Naturais aponta várias conexões com os
chamados “Temas Transversais” que são, segundo os PCN, “questões sociais
incluídas no currículo de forma a compor um conjunto articulado e aberto a novos
temas, buscando um tratamento didático que contemple sua complexidade e sua
dinâmica,

dando-lhes

a

mesma

importância

das

áreas

convencionais”

(BRASIL,1997c). O conjunto proposto em questão engloba os temas Ética, Meio
Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual. Tais temas não
constituem novas áreas, apenas pressupõem um tratamento integrado nas
diferentes áreas de conhecimento, sendo considerados questões urgentes que
interrogam sobre a vida humana ou sobre questões do cotidiano que demandam não
só atitudes pessoais, mas também ensino e aprendizagem de conteúdos relativos a
essas duas dimensões (BRASIL 1998; 1997a).
Essa capacidade de sistematizar concepções científicas em relação aos seres
vivos, ao ambiente e aos sistemas tecnológicos adquirida durante o Ensino
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Fundamental deve servir de base para a compreensão de assuntos mais complexos
no próximo nível de escolaridade, o Ensino Médio, quando os alunos ampliarão seu
entendimento sobre fenômenos biológicos, sociais, bem como sobre ciência e
tecnologia.
Os PCN do Ensino Médio fazem a separação das disciplinas Química, Física
e Biologia, antes condensadas como “Ciências Naturais”. Segundo os PCN de
Biologia, o conhecimento sobre essa disciplina deve ser capaz de subsidiar o
julgamento de questões polêmicas que dizem respeito ao desenvolvimento, ao
aproveitamento de recursos naturais e à utilização de tecnologias que implicam
intensa intervenção humana no ambiente, devendo levar em consideração a
dinâmica dos ecossistemas, dos organismos e do modo como a vida se manifesta
(BRASIL, 1999).
Segundo Krasilchik (2004), o impacto dos PCN foi bastante relevante no
currículo teórico elaborado por entidades oficiais e autores de livros didáticos,
entretanto, ao que tudo indica, o ensino de ciências e biologia nos ensinos
fundamental e médio continua refletindo muito do pensamento das décadas de 1950
e 1960, quando depositou-se sobre a Ciência a esperança de solução dos
problemas da humanidade.
A partir dos anos 70, porém, provavelmente com a preocupação universal da
restauração do ambiente esgotado e com diversas questões morais sendo
suscitadas pelo desenvolvimento da Ciência em suas diversas áreas de aplicação, é
perceptível que os objetivos do ensino de ciências e biologia passaram a contemplar
as dimensões ambiental, filosófica, médica e ética dos conteúdos, sendo esta última
devido à presença crescente de problemas individuais e sociais que geram
discussões polêmicas como, por exemplo, o aborto, a eutanásia, a clonagem, os
transgênicos (KRASILCHIK, 2004) e também a necessidade de estabelecermos
novas relações com o ambiente.
Correspondendo a essas demandas, os PCN trazem, especificamente, o
Tema Transversal “Ética” que objetiva maior reflexão sobre as condutas humanas
“perante os outros” e se encontra, segundo o documento e em primeiro lugar, nas
relações entre os seres humanos, depois nas disciplinas do currículo, uma vez que o
conhecimento não é neutro, nem impermeável a valores de todo tipo e, finalmente,
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nos demais Temas Transversais, já que eles também tratam de valores e normas
(BRASIL, 1997).
Sendo assim, analisando os PCN por disciplinas, constata-se que, no caso de
Ciências Naturais e Biologia, há convergência sobre o propósito de se estimular uma
postura crítica que permita uma melhor avaliação sobre a intervenção dos seres
humanos sobre a natureza (VIERA et al., 2005) o que, de fato, une os temas
transversais Ética e Meio Ambiente, indicando a necessidade de que as discussões
sobre as implicações éticas das relações que os seres humanos estabelecem com o
ambiente e com os outros animais devem ganhar mais destaque no Ensino de
Ciências e Biologia.

1.1.2 Surge a Educação Ambiental
“Se antes a Educação não era ambiental, o que
mudou?” – Paula Brügger (2004)

A Educação Ambiental (EA) surge a partir da observação, desde a década de
1970, das consequências desastrosas da intervenção humana no planeta (PEDRINI,
1997), as mesmas que resultaram na atual crise ambiental e na abordagem das
dimensões ambientais e éticas no currículo de Ciências e Biologia. No Brasil, a EA
ganha destaque a partir dos anos 1980 com os primeiros encontros nacionais sobre
o assunto, com o crescimento das ONGs ambientalistas e com aumento da
produção acadêmica específica (LOUREIRO et al., 2002; BRUGGER, 2004). Em
1997, a EA passou a integrar as propostas dos PCN, sendo consagrada pela Lei nº
9.795 promulgada em 27 de abril de 1999 que dispõe sobre a Política Nacional de
Educação Ambiental (PNEA) (BRASIL, 1999).
A EA trata-se de um grande projeto interdisciplinar criado para o
enfrentamento e gestão da crise ambiental que se instaurou no mundo a partir da
década de 1970, assumindo um compromisso com mudanças de valores,
comportamentos, sentimentos e atitudes que possibilitem o respeito à diversidade
biológica, cultural e étnica, juntamente com o fortalecimento da resistência da
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sociedade a um modelo devastador das relações de seres humanos entre si e
destes com o meio ambiente (BRASIL, 2007; BRÜGGER, 2004, PEREIRA,2014).
Recapitulando um breve histórico da EA, percebemos que esta constituiu um
campo de diversas visões de mundo em disputa (LOUREIRO, 2007; BRÜGGER,
2004), e para não cairmos em uma visão homogeneizadora ou simplificada, torna-se
imprescindível ressaltar que os movimentos em educação ambiental podem ser
divididos basicamente em dois grandes blocos político-pedagógicos: o bloco
conservador, holístico ou comportamentalista e o bloco emancipatório, crítico ou
transformador (LIMA, 2002; BRÜGGER, 2004). O bloco conservador corresponde à
visão naturalista e conservacionista da crise ambiental, desconsiderando aspectos
sociais e políticos, com uma baixa problematização da realidade e com pouca
ênfase nos processos históricos. Esta visão responsabiliza pela degradação do
planeta um homem genérico, sem localizá-lo sócio-historicamente.
Já o bloco emancipatório busca a redefinição do modo como nos
relacionamos com a nossa espécie, com as demais espécies e com o planeta,
politizando a problemática ambiental em sua complexidade, unindo processos como
produção e consumo, ética, tecnologia e contextos sócio-históricos. Essa visão
considera a participação social e o exercício da cidadania fundamentais para a
prática da educação ambiental. Segundo Loureiro (2007), com a perspectiva
emancipatória entendemos que:
“[...] não há leis atemporais, verdades absolutas, conceitos sem história,
educação fora da sociedade, mas relações em movimento no tempo-espaço
e características peculiares a cada formação social, que devem ser
permanentemente questionadas e superadas para que se construa uma
nova sociedade vista como sustentável.” (LOUREIRO, 2007, p.66)

A problemática ambiental em sua complexidade, segundo Petraglia (2001),
presta-se mais ao bloco emancipador porque favorece a reflexão do cotidiano, o
questionamento e a transformação social, enquanto o bloco conservador, acaba por
estimular a domesticação e a acomodação. A prática da educação ambiental
emancipatória, portanto, nos permite romper com o padrão vigente das sociedades
de modo reflexivo, crítico e contínuo para a escolha e construção de caminhos que
julgamos mais adequados à vida do planeta.
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Diante do exposto, a EA, segundo Brügger (2004), deve se fundamentar em
um conjunto de valores que formem uma racionalidade “contra-hegemônica” que,
por sua vez, rejeite os valores que fundamentaram a racionalidade da sociedade
industrial em seus diversos aspectos.
Sendo assim, consideramos que trabalhar a educação ambiental também é
promover abordagens e valores mais centrados nos indivíduos e na ecologia e
problematizar dentro da forma como intervimos no ambiente, o modo como os
animais são tratados pela sociedade, a fim de buscarmos alternativas éticas para as
relações estabelecidas entre seres humanos e animais. É nesse momento que
também surge a ética aplicada com suas correntes mais importantes para o
presente estudo: a bioética e a ética animal.

1.2 A BIOÉTICA

Uma vez que a educação não era ambiental e passou a ser, assim como o
desenvolvimento não era sustentável e passou a ser, é preciso chamar a atenção
para o fato de que essa relação entre EA e desenvolvimento sustentável - expressa
em uma série de documentos internacionais - deve invocar uma nova ética1 que
promova uma profunda revisão epistemológica dos conceitos de ciência, vida, meio
ambiente, tecnologia e educação que pautaram o desenvolvimento que nos trouxe a
esse cenário crítico (BRÜGGER, 1993; 2004). Podemos dizer então que a ética que
não era da vida, passou a ser, e hoje temos a Bioética.
A Bioética, cujas raízes etimológicas têm origem na Grécia Antiga, bio e ethos
(vida e ética), define a expressão “ética da vida” e estabelece a natureza de deveres
do ser humano para as questões da vida (SELLI; GARRAFA, 2005). Mais

A palavra “ética” tem origem na palavra grega ethos, que significa “modo de ser”, “caráter”. No
campo da Filosofia, a “ética” destina-se a discussão de valores e de normas racionalmente aceitos
por uma comunidade com diferentes morais positivas, que lhes permitem uma convivência
harmoniosa, pacífica e até cooperativa, considerando as consequências de ações que afetam outros
indivíduos (OLIVÉ, 2006).
1
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precisamente, foi em 19712, com a publicação do livro “Bioética: ponte para o futuro”,
do médico Van Rensselaer Potter, que o termo Bioética foi reconhecido
mundialmente e cuja abordagem estava voltada para as preocupações de
consciência ecológica, preservação do planeta e de seus ecossistemas (PIRES;
TRINDADE, 2007).
De acordo com a literatura, embora a abordagem inicial da Bioética
englobasse o respeito à vida em todas as suas manifestações, a Bioética foi
inicialmente aplicada e estudada, durante muitos anos, nas questões que envolviam
a vida humana em pesquisas científicas. Tal aplicação deveu-se ao conhecimento
das barbáries realizadas por médicos e pesquisadores engajados no nazismo
durante a Segunda Guerra Mundial (PIRES; TRINDADE, 2007). Sendo assim, a
bioética ficou conhecida por ter duplo enfoque, um macrobioético, com inspiração na
perspectiva de Potter, e outro, microbioético ou bioética clínica (PESSINI, 2013),
com nítida sustentação nas consequências das pesquisas realizadas em seres
humanos na Alemanha Nazista.
Diante desse cenário e reconhecendo a importância de ambas as
abordagens, Potter (1988) reiterou as suas ideias criando a Bioética Global, que
seria a combinação da biologia com conhecimentos humanísticos diversos
constituindo uma ciência que estabelece um sistema de prioridades médicas e
ambientais para uma sobrevivência aceitável, ou seja, um sistema que englobe
todos os aspectos relativos ao viver, isto é, que envolva reflexões sobre a saúde e
também sobre a questão ecológica.
Em que pesem as disparidades, é interessante observar que, embora a
Bioética tenha se consolidado como uma ciência “eminentemente antropocêntrica”,
deve-se aos ideais estabelecidos e pregados por sua concepção original grande
parte da argumentação trazida por aqueles que defendem a questão ambiental e os
direitos dos animais (MACHADO et al, 2005).

2

Pesquisas recentes deslocam esta data para 1927, na Alemanha, e descobrem Fritz Jahr se
contrapondo criticamente ao imperativo categórico de Kant com o seu imperativo bioético: “respeite
todos os seres vivos como um fim em si mesmo e trate-os como tal, se possível” (MUZUR; SASS,
2012)
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1.2.1 A Ética Animal: Considerações Importantes
A crise ambiental que enfrentamos e que deu origem a todas essas
transformações físicas e também de pensamento, já havia sido prevista por alguns
estudiosos durante a década de 1960 (WHITNEY, 1993). Essa crise talvez seja um
dos principais alertas para a necessidade da desconstrução do sistema de valores
antropocêntricos que sustentou o nosso desenvolvimento e maneira de nos
relacionarmos com o ambiente e com os animais.
Segundo Bilbeny (2010), o antropocentrismo consiste em colocar a espécie
humana no centro dos interesses morais, deixando os demais seres vivos e a
biosfera à margem dessa consideração. Até certo ponto, o antropocentrismo seria
“inevitável”, uma vez que experimentamos e interpretamos o mundo através da
nossa perspectiva humana, o que é bem diferente de considerarmos a perspectiva
humana como “única” ou “melhor” em relação às demais e, em relação a isso, a
literatura indica que existem duas versões do antropocentrismo: a versão forte e a
versão fraca.
A versão forte do antropocentrismo (strong anthropocentrism) é aquela que
parte do argumento de que a espécie humana merece privilégios por ser
simplesmente humana, ou ser “à imagem de Deus” ou o “fim da natureza”. A versão
fraca (weak anthropocentrism), por sua vez, é aquela em que o ser humano está no
centro da consideração moral em relação às demais espécies, mas em parte e nem
sempre (BILBENY, 2010). De maneira geral, a versão forte trata o ser humano como
o único sujeito e também único objeto da moral, enquanto a versão fraca, embora
trate o ser humano como único sujeito da moral, trata os outros seres ao menos
como objetos dela.
A versão forte do antropocentrismo é entendida como aquela que mais
contribuiu para a crise ambiental que enfrentamos desde o século XX, uma vez que,
no mundo ocidental, atribui-se ao pensamento religioso judaico-cristão a ideia de
superioridade humana em relação às demais formas de vida na Terra (WHITNEY,
1993). A filosofia também contribuiu com as bases do pensamento antropocêntrico
religioso, pois ratificava que todas as coisas postas na Terra existiam com finalidade
de servir aos seres humanos, desde plantas aos animais (THOMAS, 1996).
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O pensamento antropocêntrico ocidental presente em manifestações
religiosas ou filosóficas pode ter, ainda, contribuído para o surgimento de um
preconceito dos seres humanos em relação às outras espécies definido por Ryder
(1991) como especismo ou especianismo. A divisão dos grupos de animais em
seres “superiores” e “inferiores” seria um exemplo de prática especista que, por sua
vez, torna conveniente um esquema de decisões a respeito de quais espécies
poderão ser utilizadas nos diferentes tipos de atividades humanas, incluindo
alimentação, transporte, experimentação, dentre outras (BEKOFF, 1998b apud
PAIXÃO, 2001). É importante ressaltar que hoje, entretanto, sabemos que o fato de
a vida humana ser evidentemente valiosa, não é razão suficiente para dizer que
humanos são superiores a qualquer outra forma de vida. (FOLLAIN, 2007).
1.2.2 A Evolução do Estatuto Moral dos Animais
A exclusão dos animais da nossa esfera de consideração moral tem origem
na Grécia Antiga quando, Aristóteles, além de negar-lhes a razão, estabeleceu uma
visão hierárquica da natureza em que as criaturas deveriam servir ao nível
hierárquico superior, sendo o homem3 o nível mais elevado e possuindo o direito de
usar plantas e animais para satisfazer suas necessidades (PAIXÃO, 2001). Também
no mesmo período, os estóicos excluíram os animais de sua teoria de justiça por
eles não possuírem a sintaxe, ou seja, a responsabilidade moral mais uma vez
deveria estar associada à racionalidade (SORABJI, 1995, p.8).
Embora essas ideias tenham ganhado força e posteriormente tenham sido
ampliadas influenciando todo o mundo ocidental, encontramos, no mesmo período,
filósofos que defendiam a proximidade mental entre homens e animais, contestavam
a ideia de utilidade desses seres, acreditavam que os animais seriam capazes de
sofrer e defendiam a alimentação sem carne. A frente dessa defesa estiveram
Teofrasto, Porfirio e Plutarco, este último conhecido como o filósofo que apresentou
as bases filosóficas do vegetarianismo (LINZEY, 1998).

3

Neste sentido, a razão era conferida apenas ao homem, excluindo mulheres e escravos que
também eram considerados irracionais. Esse pensamento, que destacou o homem como centro do
mundo, veio a ter uma grande influência em todo o mundo ocidental desde então (PAIXÃO, 2001).
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A negação da razão aos animais proposta por Aristóteles e pelos estoicos foi
amplamente explorada pela Igreja Cristã e seus filósofos Santo Agostinho e São
Tomás de Aquino, o primeiro tendo introduzido a questão da racionalidade no
tratamento com os animais, concordando que a vida e a morte dos animais estavam
subordinadas ao nosso interesse (SORABJI, 1995, p.196-197) e o segundo
reforçando que os seres irracionais existiam para servir os interesses dos racionais
(RYDER, 1989, p.32). Embora essa visão tenha predominado no pensamento da
Igreja, isso não significa que ela sempre aceitou a crueldade contra os animais,
outras correntes do pensamento católico medieval como a ordem “franciscana”, por
exemplo, pregava o respeito à todos os seres da criação (PAIXÃO, 2001). Além
disso, a própria visão Tomista condenava a crueldade contra animais a fim de que
isso não afetasse os homens, mas não existia uma preocupação direta com esses
seres (HUME, 1980, p.29; LINZEY, 1991, p.28). Sendo assim, o pensamento da
Igreja Cristã não via a crueldade como repreensível a menos que houvesse um
“nobre” propósito como, por exemplo, a alimentação.
Diante do exposto, não chega a ser espantoso o fato de que a civilização
ocidental seja uma civilização majoritariamente cristã, pois muitos dos fundamentos
morais absorvidos e difundidos pela Igreja são igualmente considerados como
fundamentos ético-morais da sociedade ocidental, mesmo que uma questão a ser
discutida não seja de cunho religioso. Segundo Singer (2002), temos duas vertentes
que, apesar de pertencerem a domínios distintos, compactuam do mesmo
pensamento:
As atitudes ocidentais ante a natureza são uma mistura daquelas
defendidas pelos hebreus (...) e pela filosofia da Grécia antiga (...) as
tradições hebraicas e gregas fizeram do homem o centro do universo moral;
na verdade, não apenas o centro, mas, quase sempre, a totalidade das
características moralmente significativas deste mundo. (SINGER, 2002)

No século XVII, a exclusão dos animais na nossa esfera de consideração
moral é reforçada pela publicação do “Discurso do Método” (1637) de René
Descartes (PAIXÃO, 2001). A referida obra apresentou a defesa de que os animais
seriam “máquinas” destituídas de racionalidade, emoções e alma, reafirmando que
apenas o homem possuía, simultaneamente, matéria e intelecto (DESCARTES apud
REGAN; SINGER, 1989). O pensamento de Descartes, também conhecido como
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“cartesiano”, permitiu a interpretação de que animais não sentiam dor e toda reação
que pudesse ser análoga a dor se tratava de um mero reflexo (THOMAS, 1996,
p.39), o que eximia os homens de qualquer preocupação na morte desses seres.
Embora a visão cartesiana tenha predominado, ainda no mesmo século, Voltaire
(1694-1778) foi um importante opositor das ideias cartesianas e questionou sobre a
possibilidade dos animais sentirem dor uma vez que possuíam aparato fisiológico
tão semelhante ao nosso. Esse argumento se apresenta e se consagra como uma
das bases do movimento antivivisseccionista nos dias atuais, pois, sendo
semelhantes a nós, os animais não deveriam estar em categorias morais tão
distintas (PAIXÃO, 2001).
A partir do século XVIII aparecem importantes argumentos favoráveis aos
animais. Kant, por exemplo, embora antropocêntrico e não reconhecendo a vida do
animal como tendo um fim em si por conta da ausência de racionalidade, apresentou
o argumento da crueldade, afirmando que o ato de maltratar animais poderia levar
ao maltrato dos seres humanos por seus próprios semelhantes. Dessa forma, Kant
propôs que temos obrigações morais indiretas com os animais, visando benefícios à
humanidade (KANT, 1989).
A influência da racionalidade é questionada ainda no século XVIII por Hume e
Bentham que deslocam a moralidade de sua base na racionalidade para o
sentimento/sofrimento (HUME, 1994; BENTHAM apud REGAN; SINGER, 1989).
Hume (1711-1776) defendia que os animais eram como nós e apresentavam as
mesmas capacidades como intenção, entendimento, emoção, escolha, tendo seus
pensamentos aberto caminho para Jeremy Bentham (1748-1832) (PAIXÃO, 2001).
O pensamento de Bentham em relação aos animais se opunha ao
pensamento imposto pelo cartesianismo e pela visão tomista que até então eram
predominantes:
“Talvez chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir
os direitos dos quais jamais poderiam ter sido privados, a não ser pela mão
da tirania. Os franceses já descobriram que o escuro da pele não é motivo
para que um ser humano seja abandonado, irreparavelmente, aos caprichos
de um torturador. (...) O que mais deveria traçar a linha insuperável? A
faculdade da razão, ou, talvez, a capacidade de falar? Mas, para lá de toda
comparação possível, um cavalo ou um cão adulto são muito mais
racionais, além de bem mais sociáveis, do que um bebê de um dia, uma
semana, ou até mesmo um mês. Imaginemos, porém, que as coisas não
fossem assim; que importância teria tal fato? A questão não é, eles
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raciocinam? Eles podem falar? Mas sim, eles podem sofrer?” (BENTHAM,
1989; p.26)

O deslocamento da moralidade para a questão do sofrimento terá um
importante papel em sua visão utilitarista segundo a qual toda ação deve propiciar o
máximo de felicidade para o maior número de seres e, com isso, o fato dos animais
também serem capazes de sentir dor e prazer passa a ser relevante para a
consideração moral (PAIXÃO, 2001).
Os argumentos de Bentham desafiaram o antropocentrismo4 e foram
retomados no século seguinte por John Stuart Mill (1806-1873) que defendia a
inclusão da questão do sofrimento animal para a consideração moral (MIDGLEY,
1983: 8) e Schopenhauer (1788-1860) que criticou o pensamento de Kant a respeito
das obrigações indiretas em relação aos animais (SCHOPENHAUER, 1995: 72-73):
Ainda no século XIX, Charles Darwin (1809-1882) lançou sua obra “A Origem
das Espécies” (1859) em que estabeleceu pressupostos de vínculo existente entre
as

diferentes

espécies

de

animais

em

um

mesmo

processo

evolutivo.

Posteriormente, em 1871 em “A descendência do homem e a seleção sexual”
(DARWIN, 1981) e em 1872 em “A expressão das emoções nos homens e nos
animais” (DARWIN, 2000), Darwin apresentou suas constatações sobre as
semelhanças entre as estruturas e funcionamento do corpo dos animais e suas
variações em grau e não em tipo, além de indicar que a mente era um produto do
cérebro.
Além da influência darwinista, no século XX, a distância antropocêntrica entre
homens e animais passa a ser questionada também pela neurociência (PRADA,
2008). Em 1968, os estudos de MacLean (1990) indicaram que o encéfalo humano
se constitui, evolutivamente, de três formações básicas herdadas de répteis,
mamíferos primitivos e mamíferos de constituição mais complexa, sendo as duas
primeiras associadas a comportamentos de autopreservação e perpetuação da
espécie e a última associada a funções psíquicas superiores como associação de
ideias, capacidade de julgamento e aprendizagem (PRADA, 2008).

4

Embora tenha ficado menos conhecido, Humphry Primatt já havia desafiado o antropocentrismo em
1776, quando insistiu que a dor era comum aos animais e aos humanos (FELIPE, 2009).
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Pesquisas posteriores (FUSTER, 1980; PRADA, 1997; FINGER, 2004)
indicam que o modelo básico de organização do sistema nervoso humano (cérebro)
e dos animais vertebrados é o mesmo, onde estruturas neurais relacionadas à
expressão de comportamentos acompanhada de emoções (sistema límbico) e
também à expressão de funções psíquicas superiores (julgamento de situações)
também estão presentes nos animais em diferentes representações, conforme a
espécie.
As descobertas de que animais não-humanos possuem estruturas neurais
que os permitem experimentar sensações/emoções deu origem ao termo “senciente”
que vem do latim e significa “que sente, que tem sensações”. Segundo Prada
(2008), é preciso, entretanto, que se enfatize a ideia de que o “sentir” não está
dissociado do cognitivo. Assim, Prada (2008) define que animais são seres
sencientes porque “sentem” sensações e porque são capazes de, cognitivamente,
processar estímulos de maneira a “convertê-los” em emoções.
Em 2012, neurocientistas das áreas de neurociência cognitiva, neurociência
computacional, neurofarmacologia, neurofisiologia e neuroanatomia se reuniram
para elaborar a “Declaração de Cambridge sobre a Consciência” (ANEXO 1), a fim
de esclarecer ao público que, de acordo com os critérios das ciências da natureza, a
existência de consciência em animais não-humanos não poderá mais ser negada.
Tal afirmação deve-se ao fato de que a ausência de neocortex não parece impedir
um organismo de experimentar estados afetivos e evidências convergentes indicam
que animais não humanos têm substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e
neurofisiológicos de consciência, juntamente com a capacidade de demonstrar
comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências mostra
que humanos não são os únicos possuidores de substratos neurológicos que geram
consciência.
Esses novos conhecimentos sobre a fisiologia animal trouxeram implicações
éticas, pois nossas decisões morais e éticas se baseavam na premissa de que os
animais não possuíam raciocínio, consciência e emoções, o que hoje é refutado.

1.2.3 A Ampliação da Esfera Moral
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O pensamento Aristotélico, amplamente difundido ao longo da história,
influenciou durante séculos nossas relações com os animais e com o ambiente, o
que naturalizou a exploração desenfreada dos recursos naturais, o uso de animais
como fonte de alimentos, como modelos para experimentos científicos e naturalizou
também o comércio de peles, a caça em todas as suas modalidades, os circos com
animais, os rodeios, os zoológicos e todo o comércio que envolve animais de
estimação (SINGER, 2002). O surgimento definitivo do questionamento da nossa
relação com os animais deveu-se a obra “Libertação Animal” de Peter Singer,
publicada em 1975. Singer fez denúncias sobre condições de sofrimento as quais os
animais eram submetidos pela indústria de cosméticos e no processo de produção
de alimentos (SINGER, 2004), o que causou grande polêmica mundial e resultou,
três anos depois, na Declaração Universal dos Direitos dos Animais publicada pela
UNESCO (1978) (ANEXO 2), um documento importante que sinaliza, também, a
tendência de ampliar a nossa esfera de consideração moral.
Diante do questionamento do principal argumento que sustentou o
desenvolvimento da sociedade ocidental, torna-se inevitável a pergunta de como
devemos considerar o ambiente e os animais. No caso especial dos animais, com a
desconstrução do argumento da racionalidade, devemos considerar seus interesses
tão importantes quanto os nossos? É importante ressaltar que essa consideração
mencionada não se trata de considerar iguais seres humanos e animais, mas sim de
considerar os interesses dos animais da mesma forma que consideramos os nossos.
Para responder a essa pergunta, não podemos julgar a razão animal de
acordo com os nossos parâmetros, ou seja, devemos considerar que há sim uma
razão animal, obviamente diferente da nossa razão, mas uma razão que lhe seria
pertinente (COUTO, 2005). Entretanto, o que observamos é que geralmente não se
considera que possa haver razão além da espécie humana. Como já mencionado, a
neurociência forneceu bases cientificas que indicam que animais podem agir com
razão. Estudos comportamentais também corroboram essa defesa como, por
exemplo, os que mostram que garças possuem diferentes táticas de pesca
(GRIFFIN, 1994). Em relação à linguagem, também existem estudos indicando que
chimpanzés podem adquirir a capacidade de se comunicar (PAIXÃO, 2001) e, sobre
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a cultura, Whiten e colaboradores (1999) sugerem sua existência em comunidades
de chimpanzés.
Ainda sobre os argumentos apresentados, Singer (2002) entende que,
mesmo que consideremos a razão ou a linguagem como argumentos válidos, não
seria ético usar esses argumentos para beneficiar, exclusivamente, interesses
humanos, visto que alguns humanos, como bebês e deficientes mentais, também
não apresentam essas capacidades, ou seja, este não seria um argumento
universal. Neste cenário de questionamento das nossas relações com os animais,
surgem duas perspectivas éticas alternativas ao antropocentrismo que focam no
animal-individuo, a perspectiva senciocêntrica e a perspectiva biocêntrica, cujos
representantes contemporâneos são Peter Singer e Paul Taylor, respectivamente.
Singer (2002) propõe em sua abordagem o “Princípio da Igual Consideração
de Interesses” como princípio moral básico aplicado tanto para nossa espécie como
para além dela. Tal princípio define a senciência, entendida pela presença de
sensibilidade e consciência, ou capacidade de sofrer e de desfrutar a vida, como
uma condição prévia para se ter quaisquer interesses. “Se um ser sofre, não pode
haver nenhuma justificativa de ordem moral para nos recusarmos a levar esse
sofrimento em consideração” (SINGER, 2002). Neste sentido, como somos agentes
morais5 e nossas ações afetam o bem-estar dos animais, o interesse humano de
qualquer natureza não deveria se sobrepor ao bem-estar dos animais sencientes, o
que torna condenável, por sua vez, o consumo de carne, o uso de animais em
experimentação, o uso de animais em circos, rodeios e zoológicos, assim como o
comércio de animais.
Já a perspectiva biocêntrica de Taylor (1998) leva em conta o bem próprio de
um indivíduo e, no que diz respeito aos animais, opõe-se a abordagem de Singer
(2002), pois considera que o bem próprio não pode ser resumido ao bem-estar físico
ou a um estado mental correspondente de não-sofrimento. O bem próprio, na
qualidade do valor moral mais elevado, seria a totalidade da expressão da vida
animal e orgânica, ainda que o indivíduo não seja dotado nem de razão nem de
sensibilidade (FELIPE, 2009). Sendo assim, todo animal e planta, na concepção
5

O agente moral é aquele que deve se preocupar com os interesses de cada um dos afetados pela
ação por ele tomada (RACHELS, 2006).
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biocêntrica, tem um valor inerente6, por ter um bem próprio que ninguém deve
destruir a seu bel prazer. Os biocentristas propõem uma reforma muito mais radical
da ética, um novo pensamento ético integral, que enfrente os problemas ambientais,
ultrapassando em muito o horizonte das nossas relações com os animais capazes
de sentir dor.
Segundo Felipe (2009), podemos identificar a coexistência de ao menos três
vertentes na ética contemporânea: a antropocêntrica, desgastada, caracterizada
pela ênfase na posse da razão como critério para ingresso na comunidade moral na
condição de sujeito de direitos morais; a senciocêntrica, caracterizada pela ênfase
na senciência como parâmetro para ingresso na comunidade dos seres dignos de
consideração moral; e, finalmente, a biocêntrica, que não privilegia nem a
racionalidade, nem a sensibilidade mental, ao definir quem são os sujeitos morais,
mas o bem-próprio, considerado um valor inerente à vida, algo que a ética deve
preservar.
Em que pesem os questionamentos de cada perspectiva emergente, a partir
do estabelecimento da relação direta entre a ética antropocêntrica e os colapsos
ambiental e ético que vivemos, novas abordagens éticas precisam ser contempladas
durante o ensino de ciências e biologia. Sobre essa demanda, os PCN de ciências
naturais orientam para o questionamento da abordagem antropocêntrica:
“Durante os últimos séculos, o ser humano foi considerado o centro do
Universo. O homem acreditou que a natureza estava à sua disposição.
Apropriou-se de seus processos, alterou seus ciclos, redefiniu seus
espaços. Hoje, quando se depara com uma crise ambiental que coloca em
risco a vida do planeta, inclusive a humana, o ensino de Ciências Naturais
pode contribuir para uma reconstrução da relação homem-natureza em
outros termos.” (PCN, 1997; p.24)

No presente estudo, privilegiaremos a abordagem senciocêntrica, pois
acreditamos que através da consideração da sensibilidade como parâmetro para
refletirmos a conduta humana sobre animais sencientes, estaremos caminhando
para uma relação mais justa e ética com esses seres. Diante do exposto, é preciso
ressaltar que consideramos como animais sencientes os animais vertebrados, o que,
6

Uma coisa tem valor intrínseco ou inerente se for boa ou desejável em si; o contraste se dá com o
valor instrumental ou utilitário, que é um valor em forma de meio para a obtenção de algum outro fim
ou objetivo (SINGER, 2002).
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entretanto, não nos impediu de investigar também como os animais invertebrados
são apresentados pelos LD e sobre quais condutas também podemos refletir em
relação a esses seres, uma vez que não existe consenso ou evidências inequívocas
de estes animais sentem dor.
Ainda sobre a ampliação da esfera moral, é importante citarmos a legislação
brasileira que traz consigo indícios de que caminhamos na direção de que é preciso
que os animais sencientes tenham seus interesses protegidos. Embora o nosso
Código Civil (BRASIL, 2002) e a Lei de proteção à fauna (BRASIL, 1967) ainda
tratem os animais como objetos/propriedade, a Constituição da República Federativa
do Brasil (CRFB), em 1988, vedou, em seu artigo 225, parágrafo 1°, inciso VII, as
práticas que submetam animais à crueldade, que coloquem em risco sua função
ecológica ou que provoquem a extinção das espécies (BRASIL, 1988). Além disso, a
CRFB traz a objeção de consciência como direito fundamental, em seu artigo 5,
inciso VIII, que se configura com a negativa de práticas consideradas cruéis com os
animais, tais como as que podem ocorrer durante a experimentação animal (LEVAI,
s/d), ou seja, nenhum estudante é obrigado a participar ou assistir práticas de
experimentação animal, mesmo que em ambiente escolar ou universitário, a fim de
que suas convicções filosóficas e morais sejam respeitadas.
Posteriormente, a Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (“Lei de Crimes
Ambientais”) trouxe, em seu artigo 32, a preocupação com o bem-estar dos animais
quando considera crime “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos” e em seu parágrafo 1º
determina que “incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou
cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem
recursos alternativos”.
Em outubro de 2008, a Lei Federal n. 11.794/2008, também conhecida como
“Lei Arouca”7, regulamentou o uso de animais das espécies classificadas como filo
Chordata, subfilo Vertebrata em experimentação animal, observada a legislação
ambiental. Em seu Capítulo IV, Artigo 14, incisos V e VII reconhecem a senciência
Conhecida como “Lei Arouca” por ter sido apresentada, em 1995, pelo Deputado Sérgio Arouca –
ex-presidente da FIOCRUZ (MELGAÇO, 2011a)
7
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dos animais vertebrados quando estabelecem, respectivamente, que as práticas
devem ser realizadas dentro do critério de não infligir dor, orientando para o uso de
analgésicos e anestésicos e proibindo o uso de bloqueadores neuromusculares ou
relaxantes.

1.3 A ÉTICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA

Os PCN para o Ensino Fundamental apresentam a ética como tema
transversal e reforçam que "o desenvolvimento de atitudes e valores [é] tão
essencial quanto o aprendizado de conceitos e procedimentos" (BRASIL, 1998,
p.62), pensamento reiterado pelos PCN do Ensino Médio que orientam para o
aprimoramento do educando como pessoa humana destacando a ética, a autonomia
intelectual e o pensamento crítico (BRASIL, 2000). Sendo assim, a concepção de
Educação que se reflete nos documentos normativos brasileiros é a de que além de
instruir e passar conhecimento, a educação tem por objetivo a formação integral do
indivíduo e o desenvolvimento de suas habilidades com fundamentação ética,
fazendo com que o indivíduo assuma suas responsabilidades com a natureza e na
comunidade onde vive (SILVEIRA, 2005).
Entendemos, dessa forma, que o ensino de ciências deve contribuir para a
apresentação não só do mundo natural como também do mundo moral, levando às
crianças e aos adolescentes discussões de questões morais que os sensibilizem. A
importância dessa abordagem preocupada com aspectos éticos dos conteúdos
veiculados pelas disciplinas e LD da educação básica têm íntima relação com os
pressupostos da teoria de desenvolvimento moral de Piaget (1994) (posteriormente
desenvolvida por Kohlberg (1992)), que sugere que é com a evolução da inteligência
que ocorrem também alterações relacionadas à afetividade, socialização e também
à moralidade em crianças (RAZERA; NARDI, 2006).
A teoria de desenvolvimento moral de Piaget considera três estágios do
raciocínio moral da criança, sendo eles a anomia (etapa inicial do desenvolvimento
moral em que predomina a ausência de regras), a heteronomia (fase de obediência
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às regras que são impostas por medo de perder o afeto ou de ser castigado) e o
estágio autônomo correspondendo à etapa de formação em que a criança já é capaz
de construir e respeitar normas entre os iguais, sendo esta última o objetivo de toda
educação moral (MENIN, 2002; BRUM; SCHUHMACHER, 2014).

Com isso,

podemos dizer que, segundo Piaget (1996), não se deve esperar que a criança,
sozinha, domine princípios éticos norteadores da ação humana antes de
experimentar todos os estágios descritos. Segundo Longarezi (2003), pensar que
ser autônomo é deixar a criança "livre" para decidir o que quer, da maneira que lhe
convém, seria um erro, pois ela necessita da existência de referências externas
durante esse processo.
Kohlberg (1992), posteriormente, definiu e validou os níveis e estágios de
Piaget, identificando também três níveis de desenvolvimento moral (cada um
subdividido em dois estágios), sugerindo que os indivíduos só entendem os
argumentos do seu próprio nível ou quando muito os do nível imediatamente
superior. Sendo assim, não seria possível acelerar o desenvolvimento moral para
além dos limites colocados pelo desenvolvimento cognitivo, o que, de certa forma,
vai ao encontro do que afirma Piaget (1996): “para a educação moral, os meios de
ensino usados são tão fundamentais quanto os fins”.
Diante das evidências de que a constituição do sentido moral ocorre ao
longo da infância e com a evolução da inteligência (PIAGET, 1996; KOHLBERG,
1992), Bravo (2008) sugere que se a matriz cognitiva moral de uma criança for
alimentada com indiferença em relação aos animais é possível que as mesmas
aprendam que animais são “coisas” sem importância e não dignas de consideração
moral. Sobre a naturalização de determinados pensamentos e ações durante o
processo educativo, Savater (2005) afirma que o condicionamento é inerente ao
processo de aprendizagem e isso demanda, segundo Bravo (2008), maior atenção
sobre o que é considerado “natural” na abordagem de conteúdos de LD, por
exemplo.
A literatura indica que as pesquisas em ensino de Ciências parecem limitadas
a algumas temáticas, excluindo, por exemplo, os problemas inerentes aos processos
de construção e evolução da moral no aluno, que os autores consideram uma das
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SCHUHMACHER, 2014). Quando versam sobre ética e ensino de ciências, as
questões abordadas são, geralmente, contracepção, novas tecnologias reprodutivas,
as manipulações genéticas, a sexualidade, o acesso aos meios de manutenção da
saúde, alimentos transgênicos, questões voltadas ao meio ambiente (poluição,
redução de recursos energéticos, consumismo) (SILVA; KRASILCHIK, 2013; BRUM;
SCHUHMACHER, 2014; OLIVEIRA, 2010), dificilmente abordando às questões
éticas relacionada aos animais, assim como constatou Bravo (2008) quando fez um
levantamento de trabalhos apresentados em Encontros e Congressos da área de
ensino de ciências no Brasil. Ao longo do presente estudo, pudemos perceber que
esse cenário se mantem e que os trabalhos relacionados a área de ensino de
ciências que versam sobre animais, em sua maioria, focam ou sobre questões de
conceitos científicos sobre os mesmos na educação básica ou, quando relacionados
à ética, versam sobre a experimentação animal no âmbito universitário (MELGAÇO
et al, 2010; 2011a; 2011b; FEIJÓ et al, 2008; TREZ; NAKADA, 2008; LIMA et al,
2008; BASTOS et al, 2002; DINIZ et al, 2006) .
Apenas dois trabalhos foram identificados por apresentarem discussões
éticas sobre os animais na educação básica, revelando o reforço ao valor utilitário
atribuído a esses seres em livros didáticos, valor este que legitimou o uso de
animais nos mais diversos setores de interesse humano (COUTO, 2005; BRAVO,
2008).
Bravo (2008) identificou, ainda, que os animais são frequentemente
antropomorfizados em livros do primeiro segmento do ensino fundamental com o
objetivo de aproximar as crianças do conteúdo (THULIN; PRAMLING, 2009), o que a
literatura indica que pode dificultar o pleno conhecimento sobre o animal
apresentado (BURGHARDT, 1985; SOBER, 2005; DELOACHE, 1991; TARE et al ,
2010; GANEA et al, 2014), uma vez que o antropomorfismo consiste na atribuição
de

características

humanas

a

animais,

(BURKE;

CONPENHAVER,

2004;

HOROWITZ; BEKOFF, 2007; EPLEY; WAYTZ; CACIOPPO, 2007; FRIEDMAN,
2011), ou descrições comportamentais de ações observáveis dos animais
comparadas a comportamentos humanos (WAYTZ et al, 2010).
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Além disso, Couto (2005) e Bravo (2008) também identificaram que a dieta
vegetariana é pouco citada e que, na verdade, a dieta dependente de alimentos de
origem animal é apresentada como a única dieta capaz de proporcionar vida
saudável a um ser humano, o que hoje a literatura científica refuta e vem indicando o
contrário (SABATÉ, 2003; GLASAUER; LEITZMANN, 1982; DAGNELIE; VAN
STAVEREN, 1994, MACLEAN, 1980; LEITZMANN, 2014; HU, 2003; APPLEBY et al,
1998; FRASER, 1999; KEY, 2009; TONSTAD et al, 2013).

1.4 O LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA

O livro didático de ciências e biologia tem um papel tradicionalmente
importante tanto na determinação do conteúdo dos cursos, como na determinação
da metodologia usada em sala de aula, valorizando, majoritariamente, um ensino
informativo e teórico (KRASILCHIK, 2004).
Segundo Martins (2012, p.19), o texto do livro didático (LD), porém, não é a
simples adaptação do texto científico para efeito do ensino escolar, pois nele são
refletidas as complexas relações entre Ciências, cultura e sociedade no contexto da
formação de cidadãos. Sendo assim, o livro didático representa uma instância
articuladora de diferentes horizontes sociais e conceituais, constituindo e
materializando o discurso científico-escolar, ou o discurso sobre Ciência na escola.
A partir da década de 1970, muitos estudos foram conduzidos para identificar
os conteúdos do livro didático no Brasil (FREITAG; COSTA; MOTTA, 1987; 1993;
FARIA, 1984; GERALDI, 1993; SILVA, 2000; FRACALANZA, 2006; LOPES, 2007;
EMMEL; ARAÚJO, 2012), mas, segundo Bravo (2008), a partir da tradução para o
português da obra “Mentiras que Parecem Verdades”, de Bonazzi e Eco (1980),
passou-se a prestar mais atenção às incorreções e impropriedades de conteúdo e
ao enfoque ideológico contido nos textos.
Krasilchik (2004) chama a atenção para o fato de que cada vez mais é
ressaltada a importância de estarmos atentos aos valores subjacentes implícitos nos
textos e nas ilustrações contidas no LD. A literatura indica que, muitas vezes,
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preconceitos raciais e sociais, assim como a excessiva valorização da ciência foram
transmitidas pelos livros e apoiadas, inadvertidamente pelo professor como parte do
currículo latente (BRAVO, 2008). Nossa pergunta em relação a esse tema gira
exatamente em torno da possibilidade de encontrarmos, de forma recorrente,
explícita ou implicitamente, a instrumentalização dos animais, por mais que a
tendência do ensino de ciências e biologia deva ser a de evitá-la.
No Brasil, com o objetivo de evitar a reprodução de discursos indesejáveis e
conteúdos desatualizados ou inapropriados nos LD, o Ministério da Educação (MEC)
coordena a avaliação, aquisição e distribuição dos LD aos alunos de escolas
públicas dos Ensinos Fundamental e Médio através do Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) (BRASIL,2012a). Segundo consta no sítio virtual do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o PNLD é o mais antigo dos programas
voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino
brasileira e iniciou-se, com outra denominação, em 1929. Ao longo desses 80 anos,
o programa foi aperfeiçoado e teve sua consolidação em 1996, quando foi publicado
o primeiro Guia do Livro Didático (GLD) a ser aplicado no Brasil (BRASIL, 2012a).
Os GLD são documentos gerados a partir da análise das coleções de LD que
são enviadas pelas editoras ao MEC. O MEC, por sua vez, seleciona algumas
universidades de excelência em diferentes áreas para ficarem responsáveis pela
avaliação dos conteúdos dos LD das disciplinas correspondentes a essas áreas e,
ao final da avaliação, cada universidade confecciona um GLD respectivo à disciplina
que foi encarregada de avaliar.
Segundo a própria apresentação dos GLD de Ciências (2011; 2013) e de
Biologia (2012), os LD inscritos no PNLD são submetidos a um processo de
avaliação pedagógica pautado por critérios eliminatórios a saber: I. respeito à
legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao ensino fundamental; II.
observância de princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao
convívio social republicano; III. coerência e adequação da abordagem teóricometodológica assumida pela obra, no que diz respeito à proposta didáticopedagógica explicitada e aos objetivos visados; IV. correção e atualização de
conceitos, informações e procedimentos; V. observância das características e
finalidades específicas do Manual do Professor e adequação do Livro do Aluno à
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proposta pedagógica nele apresentada; VI. adequação da estrutura editorial e do
projeto gráfico aos objetivos didático-pedagógicos da obra. Como subcategorias de
critérios eliminatórios de interesse do presente estudo, os GLD apontam para a
necessidade dos LD promoverem a articulação dos conteúdos de Ciências com
outros campos disciplinares, apresentarem textos e atividades que colaborem com o
debate sobre as repercussões, relações e aplicações do conhecimento científico na
sociedade, buscando uma formação para o pleno exercício da cidadania e
incentivarem a uma postura de respeito ao ambiente, conservação e manejo
corretos.
Mesmo o PNLD e seus GLD tendo sido consolidados em 1996 com o objetivo
de evitar a reprodução de conteúdo e discursos inapropriados em LD de todas as
disciplinas, estudos posteriores indicam que essa meta não tem sido plenamente
alcançada no ensino de ciências e biologia. A literatura indica que conteúdos de
biologia muitas vezes carecem de atualização para o melhor entendimento das
relações ecológicas (VASCONCELOS; SOUTO, 2003), apresentam imprecisões de
conteúdo, ilustrações e analogias que induzem a um entendimento impreciso de
conceitos biológicos (DALL´AVA, 2013), carecem de “informações-chave” para o
pleno entendimento de conceitos (MALAFAIA et al, 2015), apresentam o
comportamento animal sem relação com os conceitos de fisiologia (FARIAS;
BESSA; ARNT, 2012) e reproduzem, muitas vezes, concepções errôneas
superadas, parciais, equivocadas e mitificadas sobre ciência, ambiente, saúde e
tecnologia (MEGID-NETO; FRACALANZA, 2003), além de não apresentarem
modificações significativas do enfoque cientificista e antropocêntrico da ciência e da
natureza (COUTO, 2005; BRAVO 2008).
Esses dados são dignos de atenção, uma vez que o LD, além de ter por
objetivo propiciar ao aluno uma compreensão científica, deve também oferecer-lhe
suporte no processo de formação como cidadão, sendo um instrumento capaz de
promover reflexão sobre os múltiplos aspectos da realidade para que o aluno
assuma

a

condição

de

agente

de

construção

do

seu

conhecimento

(VASCONCELOS; SOUTO, 2003).
É importante ressaltar que embora sejam depositadas todas essas demandas
sobre o Livro Didático, os recursos e ações pedagógicos, por si sós não garantem a
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qualidade do ensino nesses termos. Segundo Fracalanza (2006, p.58), esta melhoria
de qualidade pressupõe, além de recursos pedagógicos adequados, alternativos e
variados postos à disposição dos professores e alunos, uma “adequada formação
inicial, aliada a uma formação contínua e permanente, bem como substantivas
melhorias nas condições salariais e de trabalho dos professores”.
Nessa perspectiva, alguns questionamentos representam o objetivo geral do
estudo proposto: será que a abordagem de assuntos que estão imersos em valores
vem se modificando nos LD, ou ainda continuam ratificando determinadas
concepções, mesmo que de forma implícita? Como os LD refletem as orientações
dos PCN e o cenário ético emergente em relação aos animais? Os Livros didáticos
contemplam as discussões éticas sobre a consideração moral dos animais?
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2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 LIVRO DIDÁTICO COMO OBJETO DE ESTUDO

O livro didático, enquanto forma de produção na modalidade escrita, é
considerado um documento pedagógico, pois constitui parte integrante das práticas
educacionais. Muitas pesquisas sobre o livro didático da educação básica no Brasil e
no mundo têm mostrado que o LD passou a ser o principal controlador do currículo.
Segundo Gayan e Garcia (1997), isso se deve ao fato de muitos professores
utilizarem o livro como o instrumento principal que orienta o conteúdo a ser
administrado para o ensino das Ciências.
Considerando-se que os livros didáticos apresentam uma visão da sociedade,
de mundo e de ensino, muitas criticas têm sido feitas a estes manuais, pois acreditase que seu conteúdo possa ser capaz de influenciar o desempenho de seu leitor
como cidadão, através de erros conceituais e presença de valores subjacentes
implícitos nos textos e imagens (SPIASSI, 2008; KRASILCHIK, 2004).
Devemos ressaltar que o baixo poder aquisitivo da população e a alta taxa de
evasão e repetência nas escolas (FRACALANZA; AMARAL; GOUVEIA, 1986) pode
ser, muitas vezes, determinante para que o LD seja o único material escrito ao qual
os estudantes têm acesso durante suas trajetórias escolares. Sendo assim, torna-se
importante investigar se o LD contribui para o desenvolvimento de uma consciência
crítica sobre vários aspectos do contexto social em que o leitor está inserido
(ALBUQUERQUE,

2004),

sendo

um

deles

a

superação

do

pensamento

antropocêntrico.

2.2 SELEÇÃO DA AMOSTRA DE LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS E
BIOLOGIA
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Como já apresentado, o PNLD é um programa voltado à distribuição de obras
didáticas aos estudantes da rede pública brasileira de ensino com o objetivo de
subsidiar o trabalho pedagógico dos professores.

As obras aprovadas para

distribuição têm suas resenhas de avaliação publicadas nos GLD, que são
encaminhados às escolas, onde suas equipes de professores e educadores
escolhem, dentre os títulos disponíveis, aqueles que melhor atendem ao projeto
político pedagógico da escola (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015).
Inicialmente, pretendia-se analisar todas as obras didáticas de Ciências e
Biologia listadas como aprovadas nos GLD de ciências e biologia da modalidade de
ensino formal publicadas no período de 2011 à 2013. Entretanto, por questões de
viabilidade de análise e tempo para conclusão dessa proposta, optou-se por definir
uma amostra menor contemplando as coleções mais distribuidas de cada segmento
de ensino em nível nacional, ou seja, coleções que pudessem alcançar um número
maior de estudantes em relação às demais. A definição dessa amostra foi possível
graças aos dados estatísticos disponíveis na página virtual do FNDE que identifica
as coleções didáticas mais distribuídas para as escolas públicas brasileiras (BRASIL,
2013a).
Foram selecionadas, dessa forma, as obras mais distribuidas contidas nos
GLD 2011(anos finais do ensino fundamental), GLD 2012 (ensino médio) e GLD
2013 (anos iniciais do ensino fundamental) – lembrando que o PNLD é executado
em ciclos trienais alternados, os próximos GLDs serão disponibilizados em 2014,
2015 e 2016, respectivamente, inviabilizando suas análises no presente estudo.
Diante dos dados disponíveis na página virtual do MEC, as coleções mais
distrituidas e que, por isso, compõem a amostra desse estudo são: “Porta Aberta
Ciências”, do 2º ao 5º ano do primeiro segmento do ensino fundamental (BRASIL,
2013b, p.92); “Ciências Naturais: aprendendo com o cotidiano”, do 6º ao 9º ano do
segundo segmento do ensino fundamental (BRASIL, 2011, p.67) e “Biologia”, dos
autores José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho, para os três anos do
ensino médio (BRASIL, 2012b, p.52) (Figuras 1, 2 e 3).
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Figura 1. Tabela disponibilizadas pelo FNDE com dados sobre as coleções de LD de ciências mais
distribuidas para os anos iniciais do Ensino Fundamental (GLD 2013)
Fonte: http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/3010?Itemid=1296

Figura 2. Tabela disponibilizadas pelo FNDE com dados sobre as coleções de LD de Biologia mais
distribuidas para o Ensino Médio (GLD 2012)
Fonte: http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/3010?Itemid=1296
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Figura 3. Tabela disponibilizada pelo FNDE com dados sobre as coleções de ciências mais
distribuidas para os anos finais do Ensino Fundamental (GLD 2011)
Fonte: http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/3010?Itemid=1296
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Foram analisados, ao todo, 11 livros (Quadro 1).
Ensino Médio (GLD 2012)
Código do Livro
no GLD

Título

Autor

Editora

Ano

25035C2003L

Biologia das
Populações

José Mariano Amabis e
Gilberto Rodrigues
Martho

Moderna

2010

25035C2002L

Biologia dos
Organismos

José Mariano Amabis e
Gilberto Rodrigues
Martho

Moderna

2010

Biologia das Células

José Mariano Amabis e
Gilberto Rodrigues
Martho

Moderna

2010

25035C2001L

Anos Finais do Ensino Fundamental (GLD 2011)
Código da
Coleção no
GLD

Título

Autor

Editora

Ano

24844COL04

Ciências Naturais:
aprendendo com o
cotidiano

Eduardo Leite do Canto

Moderna

2009

Anos Iniciais do Ensino Fundamental (GLD 2013)
Código da
Coleção

Título

Autor

Editora

Ano

25388COL04

Porta Aberta Ciências

Ângela Gil e Sueli
Fanizzi

FTD

2011

Quadro 1. Identificação dos LDs de Biologia e coleções de LDs de Ciências mais distribuidos por
GLD.

É importante salientar que os livros analisados foram, de fato, os livros
adquiridos pelas escolas através da distribuição do governo federal. Além disso, as
edições análisadas foram as mesmas subetidas à analise das universidades que
participam do processo de avaliação dos LD do PNLD. Esse é um dado importante,
pois as versões comercializadas podem apresentar diferenças daquelas submetidas
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à avaliação do MEC. Para obter esses exemplares, além de visita as escolas
públicas do Município e Estado do Rio de Janeiro para solicitar empréstimo de
exemplares disponíveis, houve também a pesquisa e compra de exemplares
descartados em sebos físicos e virtuais.
A identificação dos livros para fins de exposição dos resultados do presente
estudo seguem no quadro 2.
IDENTIFICAÇÃO

REFERENCIA BIBLIOGRÁGICA

PÁGINAS

EF2

GIL, Ângela; FANIZZI, S. Porta aberta: ciências, 2º
ano. São Paulo. FTD, 2011

223

EF3

GIL, Ângela; FANIZZI, S. Porta aberta: ciências, 3º
ano. São Paulo. FTD, 2011

219

EF4

GIL, Ângela; FANIZZI, S. Porta aberta: ciências, 4º
ano. São Paulo. FTD, 2011

255

EF5

GIL, Ângela; FANIZZI, S. Porta aberta: ciências, 5º
ano. São Paulo. FTD, 2011

271

EF6

CANTO, Eduardo Leite do. Ciências Naturais:
aprendendo com o cotidiano 6ºano. 3ªed. São Paulo.
Moderna, 2009

287

EF7

CANTO, Eduardo Leite do. Ciências Naturais:
aprendendo com o cotidiano 7ºano. 3ªed. São Paulo.
Moderna, 2009

272

EF8

CANTO, Eduardo Leite do. Ciências Naturais:
aprendendo com o cotidiano 8ºano. 3ªed. São Paulo.
Moderna, 2009

304

EF9

CANTO, Eduardo Leite do. Ciências Naturais:
aprendendo com o cotidiano 9ºano. 3ªed. São Paulo.
Moderna, 2009

328

EM1

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues.
Biologia das Células. 3ªed. São Paulo. Moderna, 2010

368

EM2

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues.
Biologia dos Organismos. 3ªed. São Paulo. Moderna,
2010

496

EM3

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues.
Biologia das Populações. 3ªed. São Paulo. Moderna,
2010

376

Quadro 2. Identificação dos livros para fins de exposição dos resultados da pesquisa. Legenda: EF –
Ensino Fundamental (o número indica o ano escolar correpondente); EM – Ensino Médio (o número
indica o ano escolar correspondente)
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2.3 PESQUISA DOCUMENTAL

O presente estudo trata-se de uma pesquisa documental com abordagem
qualitativa, pois objetiva examinar documentos que ainda não receberam um
tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas ou
interpretações complementares (GODOY, 1995, p.21). As técnicas adotadas para
coleta e tratamento de dados foram a de Análise Documental, cujo objetivo consiste
em identificar, em documentos, informações de interesse do pesquisador (LÜDKE;
ANDRÉ, 1986) e a de Análise de Conteúdo, cujo objetivo é descrever o conteúdo
manifesto ou latente presente nos textos dos documentos analisados (BARDIN,
1995).
A escolha da técnica da Análise Documental deveu-se aos objetos de
investigação, o Livro Didático de Ciências e Biologia serem documentos do tipo
técnicos, ou seja, “livros-textos” e “textos”, que se apresentam como uma fonte de
coleta de dados estável, porque permite inúmeras consultas, por tempo
indeterminado (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).
Para interpretar e decifrar os conteúdos textuais, optou-se pela Análise de
Conteúdo, técnica que consiste em descobrir nos textos núcleos de sentido cuja
frequência de aparição pode significar algo para o objetivo analítico da pesquisa
(BARDIN, 1995). As etapas de tratamento dos dados da técnica de análise de
conteúdo adotada são: 1. Pré-análise, que consiste na escolha, preparo e leituras
sucessivas do documento para o estabelecimento de núcleos de registro ou
indicadores que serão categorizados de acordo com suas frequências de aparição
no texto; 2. Exploração do Material, que se trata da seleção das unidades de
significado e condensação das mesmas para a criação de categorias que
representarão de forma simplificada os dados brutos e 3. Inferência e Compreensão,
que é a conclusão do raciocínio desenvolvido a partir dos dados obtidos durante a
leitura das mensagens levando em consideração tanto sua tradução linguística,
como também considerando seu significado.
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3 RESULTADOS

Como parte dos resultados, foram elaboradas as categorias relacionadas à
representação dos animais a saber:

-Antropomorfismo:

atribuição

de

estados

mentais,

características

físicas,

comportamentos e costumes humanos a objetos ou seres não humanos (EPLEY;
WAYTZ; CACIOPPO, 2007);
-Estereótipo: segundo Santos (1984, p.19), estereótipo seria “uma visão simplificada
e conveniente de um indivíduo ou grupo qualquer”. Entretanto, aplicando aos fins do
presente estudo, consideramos estereótipo como generalizações, ou pressupostos,
que os textos apresentam sobre as características ou comportamentos dos animais
que nem sempre são positivas (Nocivos? Pragas? Benéficos? etc.);
-Visão

dicotômica:

com

o

método

cartesiano,

consolidou-se

uma

visão

antropocêntrica cientificista do mundo em relação à natureza, ou seja, homem e
natureza estão totalmente dissociados (NAVES; BERNARDES, 2014). Sendo assim,
buscou-se nos textos unidades de registros que exemplificassem essa separação
(“nós e os animais”; “nós e o ambiente”, etc.).
-Valor utilitário ou instrumental: segundo Singer (2002), atribui-se valor utilitário ou
instrumental a um animal quando esse é visto como um meio de obtenção para
algum outro fim ou objetivo. Procurou-se, assim, passagens que exprimissem tal
sentido e atribuissem esse valor aos animais. (“animais que “servem” para
alimentação, vestuário, transporte”, etc.)
- Senciente: senciência como capacidade de um animal sentir prazer, dor, felicidade
sofrimento ou apresentar, segundo Oliveira e Goldim (2014), outros estados
emocionais (“animais sentem dor”; “animais sofrem”, etc).

Além das categorias descritas, foram identificados e discutidos os seguintes
tópicos por serem recorrentes nos LD:
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- Nutrição humana e a apresentação dos hábitos alimentares vegetariano (sem
alimentos de origem animal); o que apresentam os livros didáticos sobre
alimentação saudável e sua relação com o consumo de alimentos de origem animal?
- Experimentação animal, exemplos de experimentos com animais no âmbito
científico e suas aplicações no âmbito social; há alguma consideração ética ou
apenas sua apresentação tendenciosa associada aos seus “sucessos”?

Dos 11 livros analisados, sete apresentaram antropomorfismo como recurso
didático,

oito

apresentaram

animais

estereotipados,

atribuindo-lhes

alguma

caracterítica pejorativa, quatro apresentaram uma visão dicotômica entre seres
humanos e animais ou entre ambiente natural e ambiente artificial. Todos os livros
didáticos apresentaram passagens que atribuiam valor instrumental aos animais.
Apenas três dos 11 livros analisados apresentaram alguns animais considerando
seu valor ecológico e cinco apresentaram, de forma isolada e pouco explicativa, que
animais seriam “capazes de sentir dor” ou possuiam “inteligência”. O gráfico 1 e o
quadro 3 mostram, respectivamente, a expressão percentual dessas representações
na amostra analisada e as categorias de representação e páginas dos livros onde
foram identificadas.

Grafico 1. Expressão percentual dos livros didáticos que continham as categorias de representação
identificadas.

51

Categorias de
Representação

(Livro: nº da página)

Identificação

Antropomorfismo

(EF2:23,95,147) (EF3:61)
(EF4:103,105) (EF6:25,34)
(EF7:29,88,161) (EF9:254)
(EM2:302)

Em 7 dos 11
livros

Estereótipo

(EF2:23) (EF3:76,91,97,101,159162) (EF4:105,155-157)
(EF6:29,34,128,129,135,136)
(EF7:29,30,126) (EF8:276)
(EM2:52,69,135,234,277,302)
(EM3:239,312,339)

Em 8 do 11
livros

Visão dicotômica

(EF2:9,47,81-83)
(EF3:86,89,203) (EF4:32)
(EM3:201,341)

Em 4 dos 11
livros

Valor Utilitário

(EF2:47,71,147,152)
(EF3:54,55,56,87,89,91,92,93,95,
131,164) (EF4:232) (EF5:93)
(EF6:67,75,128,176,227)
(EF7:23,27,30,60,65,108,114,124
,126)
(EF8:196,253,254,256,276,285)
(EF9:215,242,295)
(EM1:30,31,52) (EM2:203,287)
(EM3:16,54,239,340,341)

Em todos os
livros

Valor Ecológico

(EF6:18, 67) (EF7:
30,83,134,135) (EM2:270)

Em 3 dos 11
livros

Senciente

(EF2:9) (EF3:61) (EF8:207)
(EM2:332) (EM3:208,209,262)

Em 5 dos 11
livros

Quadro 3. Categorias de representação identificadas nos livros didáticos de Ciência e Biologia
analisados.
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Além das categorias de representação, foi indentificada a presença de
descrição sobre a experimentação animal, sem nenhum apontamento ético, em
cinco livros didáticos (EF6, EF8, EM1, EM2, EM3) e também da afirmação de que o
consumo de alimentos de origem animal é indispensável para uma alimentação
saudável em seis dos 11 livros (EF2, EF4, EF5, EF6, EF8). Apenas os livros do
ensino médio citam brevemente a possibilidade, desprovida de maior discussão ou
contextualização, de dietas vegetarinas serem possíveis e saudáveis (EM1, EM2,
EM3) (Quadro 4).
Temas

(Livro: nº da página)

Experimentação Animal

(EF6:227)(EF8:196)(EM1:19,21)(EM2:24,53,
387)(EM3: 43,44,59,75,136,262)

Dieta dependente de
alimentos de origem animal

(EF2:112)(EF4:138,143)(EF5:42)(EF6:21,83)
(EF8:50)(EM1:62,63,79)

Dieta vegetariana

(EM1:79) (EM2:350) (EM3:238)

Quadro 4. Relação de temas identificados nos respectivos livros e páginas que estão relacionados às
discussões da ética animal.

Constatou-se que o valor utilitário atribuido aos animais nos LD de Ciências e
Biologia se inicia de forma latente nos livros dos primeiros anos do ensino
fundamental e alcança, nos últimos níveis de escolaridade, sua plena expressão
através da exposição do uso de animais para os mais diversos fins como, por
exemplo, a descrição de experimentos em animais.
Embora tenham sido identificadas questões que carecem de uma maior
preocucação e discussão ética sobre a representação dos animais nos livros
didádicos de Ciências e Biologia analisados nesse estudo, os mesmos também
trouxeram explanações interessantes, mesmo que de forma pouco aprofundada,
sobre animais não possuirem a “intencionalidade” humana, sobre possuirmos
legislação de crimes ambientais, informando também sobre maus-tratos e bem-estar
de animais domésticos e silvestres, desconstruindo, em algumas passagens,
concepções equivocadas sobre alguns animais e propostas de reflexão sobre o
preconceito que algumas espécies sofrem seja por sua aparência ou “fama” entre os
seres humanos.
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4 DISCUSSÃO

4.1 A SENCIÊNCIA

Se queremos falar sobre ética animal no ensino de ciências e biologia,
precisamos começar falando sobre a senciência que é justamente o conceito que vai
permitir o deslocamento da moralidade no sentido da consideração do interesse dos
animais capazes de sofrer. Dessa forma, se os LD de ciências e biologia não
apresentam essa característica biológica dos animais vertebrados, torna-se
extremamente difícil que a perspectiva ética antropocêntrica seja desconstruída em
seus principais fundamentos.
Apenas quatro dos 11 livros mencionam que animais podem sentir dor ou
experimentar sensações. O LD EF2, em sua página 9, compara seres humanos aos
animais não humanos para apontar semelhanças e diferenças entre eles. Na parte
em que apresenta semelhanças, o texto indica que animais não humanos, assim
como nós, também sentem dor. Já o LD EF8, em sua página 207, aponta a dor
como uma adaptação importante para a sobrevivência dos animais e afirma:
“Quando um objeto causa dor, é sinal de que ele é perigoso para o
organismo e, portanto, o melhor a fazer é afastar-se dele. Desde crianças
todos nós aprendemos a evitar o contato com objetos que, por experiência
própria, sabemos que provocam dor.” (CANTO, 2009; p.207)

Tal passagem é interessante, pois, além de ser categórica sobre o fato de que
animais sentem dor, permite a inferência de que o valor adaptativo da dor está na
aprendizagem de que o que causa dor é danoso e deve ser evitado. Logo, animais
sencientes teriam, por sua vez, capacidade de aprender, exatamente o que sugerem
os estudos recentes sobre neurofisiologia (FUSTER, 1980; PRADA, 1997; 2008;
FINGER, 2004) e a Declaração de Cambridge (ANEXO 1).
No LD EM2, na página 332, a apresentação do sistema nervoso e sentidos
em aves, o texto traz a seguinte informação:
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“Aves são animais inteligentes e têm comportamentos complexos e
elaborados. Isso está relacionado com a estrutura de seu encéfalo, mais
desenvolvido que o dos répteis. A visão das aves é muito boa e sua audição
é bastante aguçada, o que possibilita a comunicação por meio de sons.
Muitas espécies de aves têm grande capacidade de orientação, efetuando
migrações de dezenas de milhares de quilômetros sem desviar-se da rota,
percorrida todos os anos.” (AMABIS; MARTHO, 2010; p.332)

Sobre esse texto, consideramos importante ressaltar a questão da inteligência
que, curiosamente só foi mencionada na seção das aves e omitida na seção sobre
mamíferos. Durante muitos séculos, defendeu-se que animais não humanos
possuíam apenas instinto e apenas humanos possuíam inteligência. Sobre essa
questão, Prada (2008) explica que animais não humanos e seres humanos possuem
tanto instinto como inteligência e que, por instinto, entende-se a bagagem de
conhecimento que o indivíduo possui para realizar comportamentos relacionados a
sua autopreservação (alimentação, ataque, etc.) e perpetuação da espécie (funções
sexuais), enquanto a inteligência estaria relacionada a atos executados para
resolução de problemas e dificuldades que o indivíduo encontra pela frente. Prada
(2008) usa a caça para exemplificar:
Poderíamos dizer que um predador é levado pelo “instinto” a perseguir e
caçar sua presa. Mas a maneira como contorna as circunstâncias do
momento, indiscutivelmente, é um reflexo de atos de inteligência, pois não
se teria como prever “instintivamente” coisas que apenas acontecem na
ocasião do evento. (PRADA, 2008, p.29)

Obviamente, a simples citação de que animais sentem dor ou possuem
inteligência não será suficiente para que todo e qualquer leitor alcance esse nível de
reflexão sobre o tema e, por isso, torna-se importante que os LD de ciências e
biologia dediquem um pouco mais de atenção a esse conteúdo.
A importância de uma abordagem mais aprofundada é importante também
para a compreensão de outros assuntos ou informações que serão apresentadas
como, por exemplo, a que ocorre na explanação feita no LD EM3 em sua página
262. Ao introduzir os fatores que limitam o crescimento populacional de uma
espécie, o LD afirma que experimentos realizados com ratos mostram que esses
animais quando confinados em gaiolas e já em número que configura
superpopulação, mesmo que com abundância de alimento e água, diminuem a taxa
de natalidade a zero por conta de muitos filhotes morrerem ainda no interior do
corpo da mãe. A conclusão, se pensarmos que ao longo de todo o ensino
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fundamental e médio pouco se falou sobre a senciência dos animais, pode gerar
surpresa: os abortos são causados pelo estresse e forte “tensão emocional” gerados
pelo superpovoamento.
Outro exemplo que, além da questão ética, justificaria maiores explicações
sobre a senciência dos vertebrados foi encontrado na seção sobre evolução humana
contida no EM3, página 201, onde há explanação sobre o “nosso” parentesco com
os “outros” animais. O texto traz, na verdade, informações sobre o parentesco entre
todos os primatas, ordem a qual pertencem prossímios (ex. lêmures e társios) e
antropoides (ex. macacos, orangotangos, gorilas e seres humanos) (GROVES,
2005). Identificamos que os tópicos abordados se referiram, majoritariamente, às
semelhanças anatômicas, fisiológicas, moleculares e ao estudo dos fósseis. Na
página 208, há breve explanação sobre a importância da vida familiar e os cuidados
com a prole na evolução dos primatas e, na página 209, afirma-se que chimpanzés
“transmitem ensinamentos” aos filhotes e que a vida social também se apresenta
como importante condutor da evolução. Como falar em vida social, em ensinamento
e aprendizagem como semelhanças sem, ao menos, problematizar nossas relações
com esses seres e falar sobre a capacidade desses seres em sentir emoções e
sofrer?
É de extrema importância que um dos argumentos que mais reforçou a
superioridade humana seja desconstruído, assim como defende Singer (2002):
“Todos os argumentos para provar a superioridade do homem não podem quebrar
essa dura realidade: no sofrimento, os animais são nossos iguais.”

4.2 O VALOR UTILITÁRIO DOS ANIMAIS

Como já apresentado, o pensamento aristotélico reforçado tanto pela filosofia
da ciência moderna como também pela moral judaico-cristão fez, durante séculos,
com que os animais não fossem considerados importantes por si mesmos, mas sim
por seu uso em favor do nosso prazer e de acordo com a nossa conveniência.
Nessa concepção, dizemos que aos animais foi atribuído um valor utilitário ou
56

instrumental, pois nossas decisões em relação a esses seres foram construídas
através da consideração, em primeiro lugar, os nossos interesses e não dos deles.
Na prática, isso resultou no uso de animais para os mais diversos fins como,
por exemplo, para a alimentação, transporte, vestuário, lazer (zoológicos, parques,
circos, aquários, etc.), companhia, força de trabalho (transporte de produtos e
pessoas), experimentos científicos, uso de animais em situações didáticas, sem
gerar muitos questionamentos por parte da maioria das pessoas. Hoje, com o
deslocamento da questão moral no sentido da senciência e de uma visão mais
ecológica, espera-se que ensino de ciências contribua para a reflexão sobre a
maneira como tratamos os animais através de uma apresentação contextualizada
desses seres.
Entretanto, constatamos que o discurso predominante nos LD de ciências e
biologia sustenta e reforça o valor utilitário atribuído aos animais através de
passagens com essa concepção em todos os livros analisados. O LD EF8 expressa
exatamente o discurso latente em todos os livros a respeito do valor a ser atribuído
aos animais em sua página 285:
“Quando pensamos nos organismos vivos como recursos naturais, o que
nos vem à mente é o uso que fazemos deles na alimentação. De fato, as
frutas, as verduras, as carnes, o leite, os ovos, e os outros alimentos
provêm de seres vivos. Mas dos organismos vivos se obtêm muitos outros
materiais de interesse para o ser humano. Os animais são fonte de vários
materiais de interesse. Veja o caso do gado bovino. Quando abatido, além
da carne, pode-se aproveitar praticamente tudo. O couro é usado na
fabricação de calçados, cintos e bolsas. O casco e os cornos servem para
fazer pentes e fivelas. A gordura é matéria-prima do sabão, seja ele
elaborado em fábricas ou de modo caseiro. E os ossos, aquecidos num
grande forno e depois triturados, podem ser incorporados à ração do gado
ou servem de adubo para as plantas. [...] Seres vivos são recursos
potencialmente renováveis.” (CANTO, 2009; p.285)

Tal passagem indica, assim como sugeriram Tréz e Nakada (2008), que o uso
desses animais em nossas vidas é tão naturalizado que, por vezes, soa como um
uso resignado, uma vez que os direitos desses seres encontram-se há tanto tempo
limitados pelos nossos interesses.
Outro exemplo de atribuição de valor utilitário aos animais, foi encontrado no
LD EF7, na página 23, quando o texto relaciona a preservação dos seres vivos com
a finalidade de nós nos beneficiarmos com isso:
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“Ninguém sabe ao certo quantas espécies de seres vivos existem em nosso
planeta, pois nem todas as espécies foram descobertas. Até hoje, cerca de
1.800.000 espécies já foram catalogadas. É muito difícil ter o número exato,
pois, além de esses dados estarem espalhados por muitos jornais de
circulação no meio científico, a cada dia várias espécies são identificadas e
catalogadas. As estimativas sobre quantas existem ao todo variam muito.
Há quem diga que podem existir até 200 milhões de espécies diferentes na
Terra, mas as opiniões mais frequentemente convergem para algo em torno
de 10 milhões. O ser humano, com suas intervenções no ambiente, está
destruindo cada vez mais espécies. Muitas foram destruídas antes de
serem descobertas e estudadas pelos cientistas. E se alguma dessas
continha as substâncias para curar a aids ou o câncer? Uma vez que elas
desapareceram, jamais se saberá!” (CANTO, 2009; p.23)

A passagem citada sugere que a perda de biodiversidade, antes de qualquer
outra consideração, é uma perda que nos impede de obter alguma vantagem
através do seu uso. Fica claro, dessa forma, que não há preocupação com as vidas
perdidas, o que também reforça o valor utilitário da biodiversidade.
Já na página 27 (Figura 4), o LD EF7 traz um texto jornalístico sobre a morte
de gorilas ameaçados de extinção em que informa, em valor de moeda, o preço de
filhotes da espécie em questão no mercado “negro” de animais selvagens. Embora o
texto possua um título que inspira reflexão, ele traz algumas passagens dignas de
observação e que fazem justamente o contrário. O texto fala sobre a “eliminação
sistemática” de Gorilas que os ameaça de extinção, o que consideramos um termo
inapropriado, pois Gorilas são mortos e não eliminados. Além disso, o texto informa
que devemos nos preocupar com a iminência da extinção desses animais, pois eles
estão próximos na árvore da evolução, sendo considerados nossos “parentes”. O
estudo de Melgaço e colaboradores (2011a) mostra que esse pensamento é
recorrente entre estudantes de graduação em biologia que tendem a considerar os
interesses de seres filogeneticamente mais próximos e desconsiderar os dos
demais. A passagem que mais nos chamou atenção se refere ao fato de que a
essas mortes não se devem a ação de “caçadores profissionais”, mas sim a ação de
capangas de madeireiros e carvoeiros da região em retaliação às decisões do
parque. Dessa passagem podemos inferir que se as mortes tivessem sido causadas
por “caçadores profissionais”, isso não seria considerado uma barbárie, uma vez que
certamente a definição de “caça profissional” estaria sugerindo em si, a banalização
do ato de matar gorilas, ou o fato de que eles podem ser mortos, mas não
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queimados e nem teriam seus corpos e filhotes abandonados na selva. De qualquer
maneira, para a perspectiva senciocêntrica, a morte de gorilas é inaceitável e a
apresentação desses textos poderia ser acompanhadas de propostas de reflexão a
respeito do exposto no texto para evitar a banalização da caça de animais
sencientes.

Figura 4. Apresentação do texto com discurso permeado por atribuição de “valor utilitário” aos
animais. “Texto Jornalístico”. Página 27, LD EF7.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

Já na página 65, o LD EF7 ratifica, historicamente, o uso de animais para
atender nossos interesses (figura 5) através de um texto de divulgação científica. No
mesmo quadro podemos identificar animais de experimentação (ex. cobaia), de
companhia (ex. cães), fontes de alimento (ex. bovinos) e transporte (ex. cavalos).
Obviamente, algumas questões sobre as relações entre humanos e animais
precisam se descritas, mas consideramos que essa descrição não deva ser
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apresentada dissociada das reflexões éticas que se apresentam para a sociedade.
O livro EM3 traz a interessante passagem lamentando a extinção de duas espécies
de animais, não porque estas foram privadas de sua existência, mas sim porque
nós, seres humanos, fomos “privados de conviver” com essas espécies (figura 6).
Além disso, o texto apresenta as espécimes remanescentes de uma das espécies
mencionadas como “propriedade”, reforçando a ideia de que animais são “coisas”
que nos pertencem, assim como Couto (2005) e Bravo (2008) também identificaram.
É importante ressaltar que a nossa legislação (BRASIL, 1967; BRASIL, 2002) ainda
define animais como propriedade. Tecnicamente, falar que o animal é “propriedade”
de alguém não incorre em erro, entretanto, é importante que essa descrição seja
minimamente criticada, tendo em vista as novas abordagens éticas em relação aos
animais. O LD EF2 também apresentou raciocínio semelhante quando aponta que
uma das consequências negativas da degradação ambiental seria a impossibilidade
de se praticar pesca esportiva, uma vez que não haveria mais peixe no rio da cidade
fictícia usada como exemplo (figura 7). No texto apresentado pela figura, fica claro a
intenção de que os peixes entrariam, além de na categoria de alimentação, na
categoria de animais de “entretenimento”, quando sua pesca seria uma atividade de
diversão e passatempo para seres humanos. A mesma situação foi relatada por
Couto (2005) e Bravo (2008) quando LDs do primeiro segmento do ensino
fundamental apresentavam animais para fins de diversão humana.
Cabe problematizar, nesse momento, a naturalização de atitudes humanas
em relação aos animais que pode ser incorporada pelos estudantes ao longo de
seus desenvolvimentos moral e cognitivo, assim como sugere Bravo (2008),
baseada no estudo de Razera e Nardi (2006) que defende que o desenvolvimento
ocorre através da revelação de intenções, contextos de valores e ideologias que se
fazem presentes nos discursos, no caso do presente estudo, no LD, que é um meio
importante de apresentação de conteúdos permeados por diferentes valores.
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Figura 5. Apresentação do texto com discurso permeado por atribuição de “valor utilitário” aos
animais. Descrição da domesticação dissociada de reflexão. Página 65, LD EF7.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98
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Figura 6. Apresentação do texto com discurso permeado por atribuição de “valor utilitário” ao Dodô e
à Ararinha-azul. Página 340, LD EM3.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

62

Figura 7. Apresentação do texto com discurso permeado por atribuição de “valor utilitário” aos
animais quando cita a pesca esportiva, caracterizando uso de animal para entretenimento. Página
152, LD EF2.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

63

4.2.1 A ALIMENTAÇÃO
Na categoria de “alimentação”, a figura 8 mostra como esse uso é
naturalizado e apresentado sem qualquer reflexão sobre o processo ao qual esses
animais são submetidos pela indústria de alimentos, além disso, a ideia de que a
dieta que inclui carne é a única correta é recorrente em todos os LD. Animais são
mostrados em pastos e aparentemente livres (figura 9), o que induz ao leitor a
pensar que esses animais têm uma vida em liberdade e livre de estresse e
sofrimento. Essa apresentação estaria omitindo, dessa forma, o fato importante
descrito por Carol James (apud BRAVO, 2008) de que “toda carne consumida
resulta do processo de transformação do animal vivo, sensível e consciente, numa
massa enrijecida, a ser cortada, recortada, cozida, mastigada e engolida”. A
apresentação de carnes e alimentos já processados (figura 10) sem que se faça
nenhuma relação com sua origem e processo de transformação, segundo Bravo
(2008, p.87), pode reforçar o pensamento cartesiano de que animais não possuem
vida mental específica ou interesses biológicos e psicológicos próprios e deixa de
considerar os interesses dos animais, assim como o exposto por Singer (2002,
p.74):
“Além de tirar suas vidas, muitas outras coisas são feitas aos animais para
que eles cheguem à nossa mesa a baixo preço. A castração, a separação
de mães e filhotes, o transporte e, finalmente, os momentos do abate –
coisas que, provavelmente, envolvem sacrifício e não levam em
consideração os interesses dos animais.” (SINGER, 2002, p.74)

Além de o valor utilitário estar implícito em diversas representações, as
palavras “uso” e “utilizados” também são recorrentes nos textos informativos,
reforçando explicitamente a banalização da vida desses animais em função dos
nossos interesses.
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Figura 8. Apresentação do texto com discurso permeado por atribuição de “valor utilitário” aos
animais através da naturalização do uso para alimentação, calçados e vestimenta. Página 89, LD
EF3.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

Figura 9. Apresentação do gado induzindo interpretação de que animais de criação têm vida livre e
são poupados de qualquer sofrimento, página 239, LD EM3.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98
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Figura 10. Apresentação da carne já descaracterizada de sua forma animal e junto a outros
alimentos de origem vegetal. Página 134, LD EF4.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

Sobre a figura 10, podemos propor uma reflexão semelhante a proposta por
Bravo (2008): quando apresentamos a carne processada juntamente às verduras e
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frutas, podemos estar induzindo as crianças ao pensamento de que carnes,
verduras e frutas têm a mesma origem ontológica, ou seja, que são alimentos
originados de seres igualmente não sencientes. Para a abordagem senciocêntrica,
não existe implicação moral em relação a transformação de verduras em alimento,
uma vez que não existem evidências de que estas sintam desconforto e dor
(BRAVO, 2008). A apresentação de alimentos de origem animal já processados
pode desviar a percepção da criança de que tal alimento tem origem em um animal
real e, por sua vez, isso pode gerar uma dessensibilização 8 da criança em relação a
essa discussão.
Além do exposto, com a crescente adoção de dietas diferenciadas, seja por
motivos éticos ou de saúde, devemos considerar que muitos estudantes podem não
consumir alimentos de origem animal. Se o LD tem por objetivo se apresentar como
um instrumento de ensino atualizado cientificamente e alinhado às demandas éticas
da sociedade, não pode mais apresentar como única dieta possível e correta aquela
que necessariamente inclua alimentos de origem animal.

4.2.1.1 A DIETA VEGETARIANA
Segundo Leitzmann (2014), existem quatro blocos de razões específicas para
que um indivíduo opte por uma dieta vegetariana. O primeiro deles, mais importante
para o presente estudo, agrupa razões éticas, morais, religiosas e espirituais cujo
objetivo seria não querer que animais sofram ou vivam uma vida miserável apenas
para satisfazer o prazer e o paladar de quem gosta de comer carne. Sendo assim,
esse bloco defende o fim da indústria de produção de animais e apoia o cultivo de
orgânicos. O segundo bloco de razões agrupa questões de ordem ecológica,
econômica e política, onde as pessoas não concordam com a destruição das bases
da vida no planeta, acreditam que é possível evitar as mudanças climáticas globais e
condenam desperdícios e excessos, defendendo que o princípio da prudência é
indispensável também quando pensamos na nossa alimentação. O terceiro bloco de
8

Para Heim (1981) citado por Greif (2003), a pessoa dessensibilizada está desinformada do
sofrimento causado ao animal, nega sua existência, não se preocupa com isso ou acredita que tal
sofrimento é justificável.
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razões engloba a saúde e a higiene. As pessoas adeptas desse bloco não desejam
sofrer de males e doenças relacionados à alimentação. O quarto e último bloco
agrupa razões de sustentabilidade e paz, pessoas que querem combinar qualidade
de vida com responsabilidade sobre si, seus filhos e com as futuras gerações.
Para efeito da presente discussão, o primeiro bloco será apresentado
individualmente, os segundo e quarto bloco foram agrupados como motivos de
“sustentabilidade” e o terceiro como motivos “sanitários”. Alguns dos livros didáticos
analisados, curiosamente, não trazem qualquer informação que possa ser apoio ou
origem de um processo de reflexão por parte dos alunos sobre as motivações éticas
contidas no primeiro bloco de razões apresentado, entretanto, trazem informações
compatíveis com os demais, a exemplo do que se encontrou na página 245 do livro
didático do 8º ano (EF8) (figura 11).

Figura 11. Apresentação de argumentos sobre a sustentabilidade da agricultura frente à pecuária.
Página 245, LD EF8.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

A imagem com breve explicação é uma adaptação do modelo teórico
elaborado pelo ecologista Eugene Odum que calculou que são necessários,
aproximadamente, 20 milhões de pés de alfafa para sustentar 4,5 bezerros que, por
sua vez, serviriam de alimento para apenas uma criança de 12 anos, durante um
ano (LINHARES; GEWANDSZNAJDER, 2001). Sendo assim, uma área cultivada
com cereais de trigo seria capaz de alimentar dez vezes mais pessoas do que a
mesma área utilizada com pasto, ou seja, um fundamento de “sustentabilidade” para
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a substituição da pecuária pela agricultura; da dieta rica em carne pela dieta
vegetariana.
Sobre esse “raciocínio sustentável”, também há uma passagem ilustrada
interessante nas páginas 62 e 63 do livro didático do 1º ano do ensino médio (EM1).
A informação prestada é a de que a carne utilizada em um hambúrguer de 150g
requer 2.400L de água para ser produzida, pois, durante a vida, um boi consome 8,5
toneladas de pasto e grãos cujo cultivo requer nada menos que 3 milhões de litros
de água, enquanto uma salada mista de 160g gastaria apenas 83L em sua
produção. O livro ainda calcula que a água utilizada para a produção do hambúrguer
seria suficiente para produzir 30 saladas como essa.
Já na página 238 do livro do 3º ano do ensino médio (EM3), o conceito de
produtividade veio dentro do capítulo de fundamentos de ecologia em relação à
obtenção de energia:
O estudo da transferência de energia entre os seres vivos pertencentes a
níveis tróficos diferentes é de grande importância para a humanidade, uma
vez que a espécie humana participa de diversas cadeias alimentares, tanto
de terra firme quanto aquáticas. Quanto menos níveis tróficos uma cadeia
alimentar apresenta, menor é a dissipação energética ao longo dela, pois as
maiores perdas de energia acontece quando a matéria orgânica é
transferida de um nível trófico para o outro. Por essa razão, é menos
dispendioso, embora nem sempre adequado ao paladar humano, consumir
diretamente vegetais como alimento, evitando a perda energética que
ocorre na transferência de um nível trófico para o nível dos herbívoros.
(AMABIS; MARTHO; p.238)

Vale ressaltar a passagem “nem sempre adequado ao paladar humano” para
se referir aos alimentos que podem ter melhor aproveitamento energético em
relação aos alimentos de origem animal. Nessa passagem fica evidente que a
alimentação humana não está sendo apresentada apenas por seu caráter de
necessidade fisiológica, mas sim como um hábito que confere “prazer” durante as
refeições. De fato, as refeições podem e devem ser prazerosas, assim como os
alimentos devem ser saboreados, mas até que ponto isso justifica o uso de animais
sencientes como fontes de alimento? De acordo com a perspectiva senciocêntrica
isto é condenável.
Motivos sanitários que podem levar a algum tipo de doença e, por sua vez,
levantar considerações sobre o consumo de carne também foram identificados nos
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livros quando estes abordam as verminoses. Como exemplo, o exposto no livro EF7,
página 172, que alerta o “aumento da fiscalização federal sobre os abatedouros
suínos” por conta da Teníase e no livro EM2 que orienta, em sua página 68, que,
contra a Brucelose, “deve-se evitar o consumo de carne crua de matadouros
clandestinos” e informa, na sua página 228, que as carnes devem passar por
fiscalização governamental a fim de evitarem doenças parasitárias. Ainda sobre
essas passagens, podemos ressaltar, novamente, a naturalização do abate dos
animais quando os termos “matadouros” e “abatedouros” são apresentados de forma
recorrente e sem nenhuma reflexão a respeito.
Mesmo diante dos dados relacionados à sustentabilidade em três dos 11
livros analisados, todos os livros são enfáticos quando sugerem que uma dieta
saudável deve conter alimentos de origem animal. Apenas os livros didáticos do 1º e
2º anos do ensino médio apresentaram de forma bastante sucinta, respectivamente,
em suas páginas 79 e 350, que “pessoas vegetarianas, entretanto, podem obter
todos os aminoácidos essenciais se combinarem alguns vegetais”.
Couto (2005) e Bravo (2008) também encontraram resultados semelhantes
quando analisaram livros do primeiro segmento do ensino fundamental. Ao
identificarem que os animais eram associados ao “uso” para alimentação, também
constataram que a maioria desses livros apresentavam o consumo de carne como
“obrigatório” (Couto,2005) ou ideal (Bravo 2008) para uma alimentação saudável.
Um exemplo desse apelo encontrado na página 112 (figura 12) do LD EF2 e
acompanhado de imagens em que a maioria dos alimentos de origem animal já
estão descaracterizados de sua origem segue no trecho:
“Nossa alimentação deve incluir alimentos de origem animal, vegetal e
mineral. Temos como exemplos de alimentos de origem animal a carne de
boi, de aves e de peixes, o queijo e a manteiga, que são produzidos com o
leite de vaca ou de cabra, e mesmo de salsichas e as linguiças, que são
feitas de carne” (GIL; FANIZZI, 2011; p.112)
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Figura 12. Apresentação do texto indicando a carne como alimento indispensável para uma
alimentação humana saudável. Página 112, LD EF2.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

Já no livro do 3º ano do primeiro segmento, embora a naturalização da
alimentação com carne não apareça em forma de orientação, dentro do capítulo de
relações com os animais, a criação de gado para obtenção de alimento é
apresentada em “Tecnologias de Obtenção de Alimentos”, com os métodos de
obtenção manual e mecânico de leite (Figura 13). Os animais criados para
alimentação também são expostos em figuras de gado pastando livremente, ou
carne e produtos já processados nos livros EF4, EF5, EF6, EF7, EF8 e EM2.
Identificamos, dessa forma, que os alimentos são apresentados de forma
descaracterizada e quando se faz alguma aproximação sobre a obtenção dos
mesmos é algo que não revela a real situação desses animais para essa finalidade
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Figura 13. Apresentação da naturalização do uso de animais quando introduzindo conceitos sobre as
tecnologias de obtenção do leite e derivados. Página 92, LD EF3.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

Na passagem dos anos escolares, há um reforço desse pensamento de que o
consumo de alimentos de origem animal é indispensável para a saúde através da
apresentação de tabelas nutricionais como, por exemplo, as apresentadas nas
páginas 50 e 51 do livro EF8 (Figuras 14 e 15). Na página 50, para obtenção de
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lipídios, a tabela indica inúmeras fontes de origem animal, inclusive já
industrializadas, enquanto sobre os óleos e azeite não é informada, explicitamente, a
origem vegetal.

Figura 14. Apresentação da tabela nutricional com exemplos de alimento majoritariamente de origem
animal. Página 50, LD EF8.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98
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Figura 15. Apresentação da tabela nutricional com exemplos de alimento majoritariamente de origem
animal. Página 51, LD EF8.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98
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Além da questão ética, dentro do conteúdo de ciências é importante salientar
que existem evidências científicas de que a dieta vegetariana possui algumas
vantagens se comparadas com a dieta que contempla carnes e outros alimentos de
origem animal. Esses benefícios são, por exemplo, a menor ingestão de gordura
saturada e colesterol, assim como uma maior ingestão de carboidratos complexos,
fibras, magnésio, ácido fólico, vitaminas C e E, além de carotenóides (LEITZAMANN,
2005). No passado, dietas vegetarianas eram descritas como deficientes em
diversos nutrientes como proteínas, ferro, zinco, cálcio, vitamina B12, vitamina A,
iodo e ácidos graxos, porém diversos estudos mostraram que essas deficiências
foram devido a um mal planejamento de dieta (SABATÉ, 2003; GLASAUER;
LEITZMANN, 1982; DAGNELIE; VAN STAVEREN, 1994, MACLEAN, 1980;
LEITZMANN, 2014), assim como adeptos de dietas que incluem carnes e alimentos
de origem animal podem apresentar deficiência de vitaminas e nutrientes se a dieta
for mal planejada.
Dos anos 80 até os dias atuais, a literatura indica que a dieta vegetariana bem
planejada ajuda a prevenir e tratar doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes,
osteoporose, câncer, doenças renais, dentre outras. (HU, 2003; APPLEBY et al,
1998; FRASER, 1999; KEY, 2009; TONSTAD et al, 2013).
Sobre a ausência de vitamina B12 em vegetais, hoje em dia, sabe-se que
vegetais cultivados organicamente possuem certa quantidade da mesma, embora
não seja suficiente para a nossa necessidade (MOZAFAR, 1997). Entretanto, isso
não impediria uma dieta vegetariana, tendo em vista a existência de alimentos
enriquecidos com vitamina B12 (obtidas de culturas de microrganismos) como, por
exemplo, cereais matinais e produtos à base de soja usados em alternativa ao leite
(MANGELS, 2012).
Diante desses dados, independente da opção da dieta vegetariana ser por
motivos éticos, econômicos ou ecológicos, por que não passar a contemplá-la nos
livros didáticos de ciências? Como já mencionado, em todos os livros, em nenhum
momento, foi citada a dieta vegetariana como uma escolha, seja ela por questões
éticas ou sociais.
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4.2.2 A EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

Como já mencionado, um dos usos de animais consagrados pela ética
antropocêntrica é o uso de animais em experimentos. A experimentação animal é
entendida como o uso de animais para fins de pesquisa ou didáticos, abrangendo a
dissecação (ação de seccionar partes do corpo ou órgãos de animais mortos para
estudar sua anatomia) e a vivissecção (intervenções em animais vivos, anestesiados
ou não) (GREIF; TRÉZ, 2000). Paton (1993) considera também que simples
observações no campo ou em laboratório que provoquem impactos em outros seres
podem receber essa mesma denominação.
A experimentação animal no âmbito científico foi consagrada no século XIX
por Claude Bernard que alegava que o cientista tinha direito integral e absoluto de
realizar experimentos em animais (PAIXÃO, 2001), obviamente, fundamentando-se
no pensamento antropocêntrico. Com poucas manifestações contrárias expressivas,
a experimentação animal assumiu um papel importante e direto nas pesquisas
experimentais envolvendo o desenvolvimento de produtos para utilização por seres
humanos, tendo sido ratificado, no século XX, por documentos como o Código de
Nuremberg (1947) e a Declaração de Helsinque (2008) confeccionados para guiar a
pesquisa clínica em humanos depois de conhecidas as barbáries realizadas pelos
médicos na Alemanha Nazista.
O surgimento definitivo do questionamento da experimentação animal, deveuse a obra “Libertação Animal” de Peter Singer, publicada em 1975. Singer fez
denúncias sobre condições as quais os animais eram submetidos pela indústria de
cosméticos e no processo de produção de alimentos (SINGER, 2004), o que causou
grande polêmica mundial e resultou, três anos depois, na Declaração Universal dos
Direitos dos Animais publicada pela UNESCO (1978) (ANEXO 2).
Tal declaração considera que todo o animal possui direitos e que o respeito
dos homens pelos animais está ligado ao respeito dos homens pelo seu semelhante,
sendo essa última definição colocada como uma obrigação “indireta”. Além disso, a
mesma entende que a educação tem papel fundamental em ensinar, desde a
infância, a observar, a compreender e a respeitar os animais, o que indica, assim
como o presente estudo fundamenta, a necessidade de uma mudança de valores
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em relação aos animais sendo contemplada ao longo da escolaridade. Esta
declaração ainda, de acordo com a nossa interpretação, deposita grande parte da
responsabilidade desse processo de reconstrução de valores no ensino de ciências.
Dessa forma, devemos esperar que os LD de ciências e biologia evitem abordagens
tendenciosas e na contramão das discussões éticas emergentes.
No que diz respeito ao uso de animais em experimentos, identificamos
algumas abordagens descritivas de procedimentos cruéis sendo apresentadas aos
estudantes sem nenhuma consideração ética ou ponderação sobre interesses dos
animais a serem preservados, como integridade física ou não sofrimento. No LD EF8
em sua página 196, por exemplo, para demonstrar a importância do ultrassom em
morcegos, o LD descreve um experimento em que o pesquisador “cega” e
“ensurdece” grupos de morcegos distintos com o objetivo de saber qual grupo tem
sua capacidade de caça e localização mais afetado. Além disso, a passagem cita
que, depois de recapturados, foi possível identificar alimento “fresco” no estômago
desses animais, o que suprime o fato de, provavelmente, esses foram mortos para
este fim.
Um sistema natural muito eficiente presente em várias espécies de
morcegos lhes permite desviar de obstáculos em seus voos e obter
alimento; por exemplo, capturar mariposas. Em 1973, o biólogo italiano
Lazzaro Spallanzani (1729-1799) realizou experimentos nos quais cegou
alguns morcegos e os libertou. Algumas semanas mais tarde, recapturou-os
e percebeu que tinham insetos frescos dentro do estômago. Mesmo sem
enxergar, esses morcegos conseguiam caçar. No entanto, morcegos que
foram propositadamente ensurdecidos não conseguiam caçar e morriam de
fome. Só no século XX foi possível entender a explicação para isso. Os
morcegos usam um sonar natural para localizar insetos. Eles emitem
ultrassons que batem nas suas presas e são refletidos de volta. Pelo tempo
que leva para o ultrassom retornar, o morcego avalia a que distância está o
inseto. O mesmo mecanismo permite aos morcegos em voo desviar de
obstáculos tão pequenos como, por exemplo, fios de náilon com 1 milímetro
de espessura. Há evidências de que várias espécies de baleias e golfinhos
também utilizam ultrassom para se comunicar e para se orientar na
navegação pelo oceano.” (CANTO, 2009; p.196)

Já o LD EM3, em sua página 44 (figura 16), para exemplificar a interação
genótipo-fenótipo, apresenta um experimento realizado em coelhos himalaias onde o
procedimento consiste em raspar os pelos de uma região específica do corpo do
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coelho e sobrepor a essa pele sem pelos uma bolsa de gelo até que a nova pelagem
cresça pigmentada.
“Cegar” e “ensurdecer” morcegos e submeter a pele de coelho a frio intenso
até que nova pelagem seja constituída são procedimentos que causam danos à
integridade física e dor a esses animais. Não é admissível, dessa forma, que esses
experimentos sejam apresentados de forma tão natural ou desacompanhada de
qualquer ponderação a respeito das questões éticas envolvidas que são a
instrumentalização desses animais e os interesses que eles possuem em não
sofrerem danos ou experimentarem dor.

Figura 16. Apresentação de experimento realizado em coelhos sem nenhuma proposta de reflexão.
Página 44, LD EM3.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

Outros experimentos são apresentados a fim de demonstrar conceitos como,
por exemplo, no LD EM2 em sua página 24 (figura 17) que traz o cruzamento entre
tigres e leões em um ambiente de zoológico. Entendemos que essa apresentação
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dissociada de qualquer reflexão ratifica o valor utilitário dos animais, pois o LD EM2
afirma, ainda, que a realização e apresentação de tal experimento tem a finalidade
de mero entendimento do conceito de “espécie”, uma vez que em condições naturais
tal cruzamento não ocorreria.
Além disso, ao falar em zoológico, o livro poderia trazer, ou ao menos
estimular uma problematização sobre esses espaços, o que são e a quem servem.
Hoje existem muitos argumentos a favor de zoológicos que não mais se sustentam,
pois a maioria deles baseia-se na atribuição de valor utilitário a esses seres.
Segundo Lin (2014), os defensores de zoológicos acreditam que unir humanos e
animais em um mesmo ambiente pode “educar” e incentivar as pessoas a proteger
os animais; ou que esses espaços salvam várias espécies da extinção as mantendo
livre da ação de caçadores e de morrerem de fome em decorrência de alterações
ambientais, garantindo tratamento adequado aos animais. Muitos defendem, ainda,
que zoológicos ajudam a reabilitar a vida selvagem e acolher animais de estimação
exóticos que as pessoas não mais são capazes de cuidar.
Para os argumentos contrários, Lin (2014) aponta que do ponto vista dos
direitos dos animais, não temos o direito de reproduzir, capturar e confinar outros
animais, mesmo que eles estejam ameaçados de extinção, pois não é por serem
poucos que possuem mesmo direito de serem livres. Além disso, estudos de
comportamento e fisiologia já mostraram que animais em cativeiro sofrem de stress,
tédio e confinamento (ORSINI; BONDAN, 2006; SOUSA, 2010). Denúncias indicam
que, quando em excesso, os animais são vendidos ou negociados com outros
zoológicos, circos e ranchos de caça como mercadorias, ratificando práticas que
atribuem valor utilitário a seres sencientes (LIN, 2014). Um fato ocorrido em 2014, na
cidade de Cascavel, no Paraná, foi amplamente divulgado pela imprensa brasileira,
quando um menino de 11 anos foi atacado por um tigre e teve seu braço amputado.
Com outros casos semelhantes de ataques a humanos em zoológicos no mundo,
mais um argumento contra os zoológicos surge, pois com o estresse do cativeiro e
também por conta da expressão de seu comportamento natural, eles atacam a
outros animais que habitam o mesmo ambiente ou atacam também aos humanos
quando escapam de suas jaulas. Dessa forma, consideramos, assim como Lin
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(2014), que se os zoológicos nos ensinam algo, na verdade, ensinam que é
aceitável confinar animais em prol dos nossos interesses, seja para fins educativos
ou de entretenimento.

Figura 17. Apresentação de experimento de cruzamento interespecífico realizado entre tigres e leões
em cativeiro (zoológico) sem nenhuma proposta de reflexão. Página 24, LD EF8.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

Outros experimentos realizados em animais são apresentados com a
finalidade de demonstração de conteúdo de texto, banalizando a vida do animal,
como é o caso do identificado no LD EM3, página 59 (figura 18), em que o esquema
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visa o entendimento de como o sistema Rh foi descoberto e na página 137 (figura
19), em que o experimento é ilustrado com o objetivo de explicar o procedimento do
transplante de genes. Obviamente, embora tais esquemas tratem-se da exposição
de como o conhecimento em questão foi construído, não podemos deixar de exigir
que tais apresentações venham acompanhadas da crítica atual e necessária para
que se faça uma Ciência de qualidade e com ética, além de estimular o leitor a
enxergar aquele animal não apenas como mero instrumento, mas sim como um ser
senciente que, assim como nós, possui interesses a serem preservados.

Figura 18. Apresentação da descrição de experimento realizado com macacos e coelhos que
resultou na descoberta do fator Rh sem nenhuma proposta de reflexão. Página 59, LD EM3.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98
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Figura 19. Apresentação da descrição de experimento realizado ratos para obtenção de espécimes
transgênicos sem nenhuma proposta de reflexão. Página 137, LD EM3.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98
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Uma pergunta interessante foi identificada no LD EF9, página 243, a respeito
do posicionamento do leitor sobre a experimentação animal: “Você é a favor ou
contra o uso de animais em pesquisas como, por exemplo, aquelas que buscam a
cura para o câncer? Por quê?” Ao fazer essa pergunta, o livro exemplifica o tipo de
pesquisa a que se refere e entendemos que essa pergunta foi elaborada de forma a
induzir uma resposta favorável às pesquisas que envolvem experimentação animal.
Entendemos que este questionamento não propõe reflexão, mas sim a indução da
aceitação inquestionável da experimentação, reduzindo o animal à mero
instrumento, ignorando o real o processo de produção científica relacionada a cura
de doenças que inclui a pesquisa epidemiológica e também as etapas realizadas em
seres humanos como sendo mais relevantes, levando o leitor a crer que apenas se
realizarmos experimentos em animais descobriremos a cura do câncer e de outras
doenças.
Considerando os aspectos mencionados, essa pergunta, associada as
demais exposições sobre experimentos em animais nos LD, não contribui nem para
o entendimento de como se faz ciência, nem para a formação crítica do leitor no que
diz respeito ao tema tratado, pois omite as questões éticas e científicas da
experimentação animal. De fato, muitos cientistas defendem que os avanços na área
médica resultaram, direta ou indiretamente, da pesquisa biomédica a partir de
animais e que não há alternativas para substituir toda a experimentação animal uma
vez que poucos modelos seriam tão similares, biologicamente, aos seres humanos
(PATON, 1993; ROBERTS et al, 2002, REZENDE et al, 2008). Também não
podemos ignorar que a experimentação animal pode ser benéfica aos próprios
animais e à medicina veterinária e nem todos os experimentos necessariamente
causam danos ou sofrimento a esses seres.
Entretanto, também não devemos ignorar que, hoje, a própria Ciência
questiona o modelo animal pelo fato de haver grande variação entre as espécies
animais, o que faz animais responderem de forma diferente às drogas e às doenças
(SHARPE, 1989, p.90-94; CROCE, 1999, p.95) e, muitas vezes, os animais
apresentam certos sintomas indesejáveis, o que não significa que os seres humanos
vão desenvolver esses mesmos sintomas e, portanto, uma grande parte das drogas
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que poderiam representar oportunidades promissoras para humanos podem estar
sendo descartadas por não funcionarem para animais (SHARPE, 1994).
De acordo com a explicação sobre “modelo científico” contida no LD EF9,
página 66, “no estudo das Ciências Naturais, à medida que novas evidências não
explicadas por um modelo surgem, ele pode ser aperfeiçoado, adaptado ou
substituído”. Ou seja, se o animal foi considerado um modelo cientifico de
extrapolação de dados para os seres humanos e se hoje existem tanto
apontamentos éticos como científicos a respeito do modelo em questão, por que não
problematizar isso no LD de Ciências e Biologia? Certamente, muitos defenderão a
ideia de que será excesso de conteúdo ou de que se trata de uma questão muito
polêmica para ser tratada em sala de aula, mas, no mesmo livro em que esse
questionamento foi feito, na página 272, temos a apresentação de um tema
igualmente polêmico acompanhado de aporte científico, legal e opiniões sobre ele: o
aborto.
“Por motivos naturais, uma gravidez pode ser interrompida bem antes de o
bebê estar pronto para nascer. Essa interrupção natural da gravidez é o
aborto natural. Há mulheres que, por causa das dificuldades de uma
gravidez não desejada, decidem provocar o aborto. Nesse caso, ele é
chamado de aborto provocado. A lei brasileira só permite que o aborto
provocado em algumas poucas situações como, por exemplo, no caso de
filhos gerados em decorrência de estupro, ou seja, numa relação sexual que
a mulher não teve por vontade própria, mas sob algum tipo de ameaça.
Como a lei brasileira não permite que qualquer gravidez indesejada seja
interrompida por aborto, há mulheres no país que procuram clínicas ilegais
onde o aborto é feito. Por vezes, os procedimentos médicos usados
provocam graves complicações de saúde e a mulher pode até morrer.
Muitas mortes de brasileiras estão ligadas a complicações decorrentes de
abortos. Há pessoas que defendem a legalização do aborto porque
consideram que a mulher tem o direito de escolha. Argumentam, também,
que isso diminuiria os riscos dos abortos feitos em clínicas ilegais, mal
equipadas e que são a causa de muitas mortes. Há outras pessoas que
consideram o aborto como moralmente errado e eticamente e/ou
religiosamente inaceitável, porque se trata de uma outra vida; não apenas a
da mulher. A legalização do aborto é um dos temas mais polêmicos, não só
no Brasil, mas também em vários outros países.” (CANTO, 2009; p.272)

Oliveira (2010) aponta que temas como o aborto, a eutanásia e os direitos
sexuais podem ser trabalhados pelos professores de biologia como interfaces para
discussões éticas nos conteúdos como a origem da vida e a reprodução. O presente
estudo, por sua vez, defende que qualquer representação sobre os animais pode ser
um bom momento para o estimulo de uma reflexão sobre como nos relacionamos e
como deveríamos nos relacionar com eles.
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Sobre essa comparação, ressalta-se que a apresentação de experimentos em
animais sem, por exemplo, informar que vertebrados são sencientes, que tais
procedimentos, além de questionáveis eticamente, não podem ser realizados por
qualquer pessoa e em qualquer lugar e que existem leis regulamentando essa
prática como a Lei de Crimes Ambientais (BRASIL, 1996) e a Lei Arouca (BRASIL,
2008) pode fazer com que o leitor pense que a experimentação animal é um direito
absoluto de qualquer pessoa. Tal informação é muito importante, pois a literatura
indica (MELGAÇO et al, 2010; 2011a; 2011b; FEIJÓ et al, 2008) que muitos
professores

realizam

procedimentos

em

animais

vivos,

nas

escolas,

por

desconhecerem tanto os aspectos éticos quanto legais que proíbem essa prática
nos estabelecimentos de educação básica que não sejam de ensino técnico
biomédico.
Assim, alunos podem estar sendo dessensibilizados

em relação a

experimentação animal já na escola, pois quando não encontram o aporte crítico
teórico nos livros, acabam constrangidos em questionar a postura do professor ou
em se recusar a assistir esses experimentos. Sobre a recusa em assistir práticas de
experimentação animal, é preciso que os alunos saibam que o direito à objeção de
consciência é um direito fundamental previsto pela CRFB e que garante aos
estudantes o direito de não assistirem a qualquer prática que atente contra suas
convicções religiosas, filosóficas e morais, que se configura com a negativa de
práticas consideradas cruéis com os animais (MADEIRA, 2008).
Nos livros analisados, há pouca contextualização ética sobre o uso de
animais nos mais diversos setores, especialmente nos assuntos que envolvem a
alimentação e a pesquisa científica, o que consideramos uma lacuna de conteúdo se
considerarmos as orientações dos documentos normativos da educação e as
discussões éticas atuais.
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4.2.3 DEMAIS CATEGORIAS DO USO DE ANIMAIS

Identificamos muitas passagens a respeito da seleção artificial de animais
com

as

mais

diversas

finalidades,

fossem

para

explicar

conceitos

de

hereditariedade, fenótipo ou a cultura humana de domesticação de animais e plantas
(Figuras 20 e 21). Como já mencionado, todas essas referências feitas aos animais
devem-se ao valor utilitário que sempre se atribuiu a esses seres que deve ser
desconstruído.

Figura 20. Apresentação do histórico de domesticação dos animais com a finalidade de atender os
interesses humanos sem nenhuma proposta de reflexão para o cenário atual. Página 16, LD EM3.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98
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Figura 21. Apresentação das técnicas de melhoramento genético visando interesses humanos.
Página 127, LD EM3.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

Sobre o melhoramento genético, cabe a proposta de reflexão através da
pergunta: para quem esses seres estão sendo melhorados? Obviamente, quando
falamos em melhoramento genético de animais, não estamos falando de melhorias
para os seres que estão sendo “melhorados” geneticamente, mas sim de
87

modificações genéticas que proporcionarão melhor proveito desses animais aos
seres humanos. Mais uma vez, estamos diante da apresentação de um conteúdo
científico permeado pela perspectiva da ética antropocêntrica dissociado de
qualquer tentativa de reflexão a respeito.
Entretanto, algumas passagens merecem citação, uma vez que sinalizam
alguma mudança na maneira de nos relacionarmos com alguns animais,
especialmente os cães e gatos. Os LD já apresentam passagens em que
demonstram que o cuidado com os cães e gatos é importante. Falam sobre a
necessidade desses animais terem atendimento médico-veterinário e serem
vacinados ou vermifugados. Consideramos que, embora um avanço que beneficie
esses animais, essa preocupação está mais associada às questões sanitárias de
interesse humano, ou seja, o animal deve ser bem tratado como um meio de
obtermos melhores condições de saúde e isso não configura, necessariamente, uma
mudança de visão utilitária a exemplo do identificado nos LD EF7, p. 173 (Figura 22)
e LD EF4, p.202 (Figura 23).

Figura 22. Apresentação de texto orientando para cuidados veterinários de animais de estimação
visando questões sanitárias de interesse humano. Página 173, LD EF7.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98
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Figura 23. Apresentação de texto orientando para cuidados veterinários de animais de estimação
visando questões sanitárias de interesse humano e também do animal. Página 173, LD EF7.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98
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Encontramos no LD 4, em sua página 232, a proposta de atividade de
construção de um terrário. Essa proposta se relaciona com os mesmos fundamentos
que sustentam o uso de vertebrados no ensino superior: o valor utilitário atribuído a
animais e aos demais seres vivos. Evidentemente, a proposta do terrário envolve a
coleta de seres invertebrados para que seja criado um ecossistema em miniatura.
Tal proposta incentiva às crianças irem a campo para “apanhar alguns
pequenos seres vivos”, de dia ou a noite, “utilizando sempre uma peneira para não
machucar os animais, que são muito frágeis”. Bravo (2008) também identificou que o
uso de animais ou de partes deles também foi proposta nos LDs de ciências para,
por exemplo, explicar as transformações químicas da decomposição que ocorrem
nos alimentos deixados ao ar livre.
É importante ressaltar, assim como Bravo (2008) também ressaltou, que os
GLDs indicam como critério de avaliação dessas propostas a preservação da
integridade física das crianças. No caso dos terrários, sabemos que muitos
artrópodes podem se venenosos e a coleta pode resultar em acidentes, pois a
menos que se controle o campo de coleta durante a atividade, não sabemos onde as
crianças podem vir a caçá-los. Além disso, por mais que não existam evidências de
que esses animais sejam sencientes, se é possível reduzir, ao máximo, o hábito de
atribuir valor utilitário a qualquer ser vivo, por que não o fazer? Hoje dispomos dos
mais diversos materiais pedagógicos para o ensino de conceitos e simulações de
situações reais para que se justifiquem certas práticas no âmbito do ensino de
ciências.
4.3 A DICOTOMIA ENTRE O HUMANO E O NATURAL E O VALOR ECOLÓGICO

O LD EF2 já se inicia com imagens e a pergunta principal sendo “o que é
ambiente?”. A explanação que segue presta-se a descrever ambientes aquáticos e
ambientes terrestres, mas não define o que, de fato, entende-se por ambiente ou
meio-ambiente. Sobre a concepção e percepção de meio-ambiente, Fortunato
(2014) sugere que existem duas interpretações contraditórias às quais nomeou
“meio-ambiente sem parênteses” e “meio-ambiente entre parênteses”, sendo a
primeira aquela em que o ser humano se considera “do lado de fora” da natureza,
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seja observando, utilizando, moldando, degradando, manejando, conservando ou
recuperando esse meio e a segunda aquela que expressa a inter-relação entre os
atributos naturais e construídos, incluindo o próprio ser humano. Teríamos, então, na
concepção de “meio ambiente entre parênteses” a compreensão complexa e
sistêmica dos fenômenos, permitindo a percepção de que o modelo de sociedade
tecno-urbana-industrial, permeado por valores antropocêntricos, é o responsável
pela degradação ecológica e pelo fomento do que se entende por crise ambiental,
assim como a compreensão que extraímos da EA emancipatória.
Percebemos que nos LDs analisados, a concepção dominante é aquela que
separa o ser humano do ambiente natural, o que se chama de uma visão dicotômica
do ambiente (NAVES; BERNARDES, 2014), onde de um lado estão os humanos e
de outro estão os demais seres vivos a nosso dispor. A esse exemplo, temos o texto
encontrado no LD EF2, página 47:
“Ambiente natural é aquele em que o ser humano não causou mudanças.
Ambiente transformado é aquele que o ser humano modificou conforme
suas necessidades. [...] Os seres humanos transformam o ambiente de
acordo com suas necessidades e desejos. Para produzir alimentos, ocupam
grandes espaços com plantações e criações de animais. Em busca do
progresso, do conforto e da riqueza, constroem ruas, prédios, estradas,
túneis, cidades, pontes, represas. No entanto, não se pode esquecer de que
o ambiente natural é importante para a sobrevivência dos seres vivos.” (GIL:
FANIZZI, 2011; p. 47)

Essa visão dicotômica também se expressa em passagens sobre os animais,
até nas mais simples relações que se apresentam em títulos como “Relações entre o
ser humano e os outros seres vivos” LD EF3, página 86, ou como o já mencionado
texto da página 341 no LD EM3, onde o autor afirma que a relação entre humanos e
animais é de enfrentamento, onde humanos precisam combater seres que os trazem
prejuízos. Essa concepção favorece a construção do estereótipo de animais, bem
como reforça valores antropocêntricos durante o ensino de ciências.
A constatação do presente converge com o que vem sendo apresentado pela
literatura de que parece haver uma tendência quase institucionalizada de considerar
o meio-ambiente sem parênteses, ou seja, como sendo algo que está separado da
espécie humana (FORTUNATO, 2014). Sendo assim, o ambiente, seus recursos e
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os animais são, na maioria das vezes, apresentados associados às vantagens e
desvantagens que podemos obter a partir de seu usos e, dificilmente, são
apresentados por seu valor ecológico ou intrínseco. A tal tendência, atribuímos a
grande influência do pensamento antropocêntrico.
Entretanto, percebemos que os LDs começam a tentar superar essa
concepção. No LD EF7, página 30, por exemplo, besouros já não são apenas
descritos pelo uso como controle biológico de pragas, mas também se fala sobre
serem decompositores de matéria orgânica com importante participação na
reciclagem e distribuição natural de nutrientes. Já na página 134, o LD EF7
apresenta insetos como polinizadores e vertebrados como dispersores de sementes.
No LD EM2 também identificamos crustáceos sendo apresentados por sua
importância ecológica nos mares e grandes lagos e não apenas associada ao seu
valor econômico.
A apresentação de animais com outro enfoque que não o utilitário indica que
os LDs estão experimentando a transição da perspectiva antropocêntrica para uma
perspectiva ecológica, mesmo que de forma lenta.

4.4 ESTEREÓTIPO

Para discutirmos esses dados, consideramos que estereótipo é uma visão
simplificada que se forma de qualquer indivíduo ou grupo e que, por sua vez,
generaliza determinada concepção sobre eles (SANTOS, 1984). Tal generalização,
sendo boa ou pejorativa, pode influenciar a tomada de atitudes em relação a esses
seres, o que segundo Bravo (2008), no caso dos animais, pode auxiliar na
justificativa de seu uso por humanos ou atitudes de hostilidade e ataque a eles.
Diante do exposto, traçamos uma relação entre estereótipo e especismo, visto
que a definição deste último trata justamente de um esquema conveniente de
decisões que devemos tomar em relação aos animais não humanos baseados em
parâmetros que nós definimos (RYDER,1991). Com isso, consideramos que
qualquer estereótipo que se atribua a determinados animais e se apresente nos LD
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de Ciências e Biologia está, por sua vez, contribuindo para uma postura especista e
exclusivamente antropocêntrica.
Ao categorizarmos alguns animais como “nocivos”, “pragas”, “sujos”,
“nojentos” e qualquer outro adjetivo que os deprecie, estamos criando justificativas
para condutas que são eticamente questionáveis. Outra possibilidade de
estereotipar os animais é através do julgamento de seus comportamentos biológicos
como, por exemplo, a caça. No LD EF4, página 105 (Figura 24), com o objetivo de
ensinar tópicos sobre os seres vivos e suas relações com o ambiente, o texto coloca
predadores como “inimigos” e ilustra a explanação com a foto de um grupo de
guepardos caçando um filhote de gazela, o que pode ser interpretado como um ato
de maldade e não de sobrevivência.

Figura 24. Apresentação do tema “relações entre seres vivos” com o exemplo da relação predador e
presa através do uso do termo “inimigos” para predadores. Página 105, LD EF4.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

Outro exemplo de visão estereotipada dos animais, apresentamos a
associação feita na página 135 do LD EF6 (Figura 25), onde os animais são
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apresentados exclusivamente como vetores de doenças que devem ser combatidos.
Na página 29 do LD EF6 (Figura 26), as capivaras são apresentadas como animais
“invasores de áreas urbanas”. Embora seja mencionado que tal “invasão” seja
devido a uma “degradação ambiental” genérica que “empurra” as capivaras para as
áreas urbanas a salvo de seus predadores, tal apresentação reforça o fato de que as
pesquisa científicas iniciadas sobre o fato têm o objetivo de avaliar as causas do
surto de febre maculosa que podem levar seres humanos à morte. Enquanto isso, o
fator que “empurra” essas capivaras para as áreas urbanas e que, por sua vez,
também a acarreta a extinção de seus predadores permanece intocada e a
consequência disso será transformar em vilão do surto da febre maculosa ou o
carrapato ou a capivara. Nesse cenário, o LD pode contribuir para a construção de
uma visão estereotipada das capivaras, assim como por muito tempo aos gatos se
atribuiu a transmissão de toxoplasmose. Tais conceitos, até hoje, influenciam, por
exemplo, no abandono de gatos por casais que estão esperando seus bebês, uma
vez que ficam receosos de contraírem essa doença (SANTOS, 2010).

Figura 25. Apresentação de texto e imagens com animais sendo estereotipados por causarem
prejuízo, direto ou indireto, à saúde humana. Página 135, LD EF6
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98
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Figura 26. Apresentação de texto em que a capivara é estereotipada como invasora de área urbana
provocando surtos epidemiológicos de febre maculosa. Página 29, LDF 6.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

No LD EF7, página 126 (Figura 27), a tirinha de Calvin & Hobbes apresentada
sobre a classificação dos morcegos é bem sugestiva no que diz respeito ao
estereótipo dos insetos. O menino compara morcegos a insetos, pois “ambos voam
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e são nojentos”. Ao final do exercício, pede-se para que o leitor estabeleça uma
crítica ao apresentado e consideramos que tal crítica dá margem ao seguinte
questionamento: a proposta de reflexão objetiva retirar essa impressão de que
morcegos ou insetos são seres nojentos?

Figura 27. Na mesma página, apresentação estereotipada de insetos e morcegos e atribuição de
“valor utilitário” sobre o bicho da seda. Página 126, LD EF7.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98
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Acreditamos que tal reflexão esteja sendo proposta para retirar essa
impressão negativa apenas sobre os morcegos, visto que nos LD EM2 (páginas 69,
70, 92, 96, 135, 235, 272, 277) e EM3 (página 341), existem diversas passagens
que sugerem que os insetos são “indesejáveis” e precisam ser “combatidos”. Para
exemplificar e resumir a ideia expressa sobre insetos e outros animais vetores de
doenças ou que, de alguma forma causem algum “transtorno” aos seres humanos,
segue transcrita a afirmação feita na página 341 do LD EM3:
“(...) é preciso ficar claro que a espécie humana só pode sobreviver
explorando os recursos do ambiente. Temos, necessariamente, de extrair
de outros seres vivos recursos para viver; ao comer plantas e animais,
extraímos deles energia e matéria-prima para manter nossa vida. Além
disso, temos de combater as espécies que nos causam doenças (bactérias,
fungos, vermes, insetos, etc.) e também aquelas que competem conosco
pelo nosso alimento (parasitas e predadores de nossas lavouras e
rebanhos). (AMABIS; MARTHO, p. 341)

Sobre conteúdos de zoologia, Vasconcelos e Souto (2003) já haviam
identificado que, nos LD de ciências e biologia, os insetos são retratados, na maioria
das vezes, como seres nocivos e indesejados pelo ser humano. Além de essa
apresentação se configurar como reforço de um pensamento especista, acreditamos
que também estejamos diante de uma lacuna de conteúdo nas disciplinas de
ciências e biologia, uma vez que insetos participam de importantes processos
ecológicos que deixam de ser expostos quando esses animais são retratados, na
maioria das vezes, como “inimigos” a serem combatidos.
Embora a mensagem principal identificada nos LD analisados seja especista,
justificando a conduta de enfrentamento a outros animais, há uma sinalização de
que o LD começa a incorporar certos assuntos que são frutos da demanda ética e
também científica que estamos experimentando. O LD EF7, em sua página 135,
traz, por exemplo, sobre o lobo-guará:
“O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), um canídeo brasileiro ameaçado
de extinção, não é, ao contrário do as pessoas comumente acreditam, um
voraz comedor de galinhas: essa ave doméstica corresponde a apenas 0,1
a 1,9% de sua alimentação que, diga-se em favor do lobo brasileiro, pautase por uma dieta bastante equilibrada, dividida meio a meio entre animais e
frutos. Aliás, por ser um grande consumidor de frutos, o lobo é um ótimo
dispersor de sementes, o que já deveria ser suficiente para reduzir o papel
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de vilão que a cultura popular lhe atribui. [...]” (Fonte: Pesquisa Fapesp
Online, edição nº 52, abril, 2000)

O LD EF6, em sua página 18, e o LD EF7, em sua página 92 (Figura 28),
apresentam anfíbios e répteis e tentam promover uma reflexão acerca do
preconceito que essas espécies sofrem, uma vez que algumas pessoas podem
sentir repugnância ou estranhamento:
“O casal de ambientalistas Germano Woehl Jr. E Elza Nishimura Woehl [...]
encontrou na Serra do Mar da região norte de Santa Catarina representante
da família dos menores anfíbios do mundo, [...] que tinham ocorrência
conhecida somente na mata atlântica do Espírito Santo até o Paraná e
medem entre 10 e 12 milímetros. [...]. O exemplar catarinense mede 11 mm
e trata-se de um macho adulto que estava coaxando, escondido embaixo da
camada de folhas caídas em decomposição [...]. O casal de ambientalistas
que há dez anos desenvolve ações para popularizar os anfíbios e combater
o preconceito contra esses animais, batizou o pequenino catarinense como
“sapo-pingo-de-ouro”, por causa de sua cor e tamanho.” (LEITE, 2007 apud
CANTO, 2009; p.18)

Tal preconceito, muitas vezes, leva às pessoas a matarem esses animais
seja por medo ou por simplesmente repulsa. Sendo assim, consideramos importante
e em concordância com as demandas do ensino de ciência e biologia, a abordagem
feita por esses livros a respeito desses animais. Ainda sobre esses resultados,
podemos fazer uma relação com os resultados obtidos por Melgaço e colaboradores
(2011) quando sua investigação constatou que alunos universitários tinham menos
problemas éticos na realização de experimentação animal com répteis, anfíbios e
artrópodes. Diante deste fato, poderíamos dizer que o preconceito com algumas
espécies acaba as excluindo da esfera de consideração moral, podendo ser utilizado
para justificar seus usos sem grandes questionamentos, uma vez que se considera
que esse ser é “repugnante” ou há menos empatia em relação a ele. Se esse tipo de
naturalização for reforçado durante a educação básica, é possível que os futuros
universitários já cheguem dessensibilizados para os cursos que ainda realizam
experimentos em animais, o que não contribuiria para um processo de reflexão das
práticas acadêmicas.
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Figura 28. Apresentação da discussão sobre a existência que existe preconceito contra anfíbios e
répteis. Página 92, LD EF6.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

4.5 O ANTROPOMORFISMO

Embora tenha sido detectado em sete dos 11 livros (EF2, EF3, EF4, EF6,
EF7, EF9, EM2), constatou-se que a antropomorfização foi mais empregada nos LD
do ensino fundamental. Entende-se por antropomorfismo a atribuição de
características exclusivamente humanas a animais, eventos naturais, entidades
religiosas ou objetos como, por exemplo, a representação de animais como
detentores de estados mentais humanos, intenções e motivações (BURKE;
CONPENHAVER, 2004; HOROWITZ; BEKOFF, 2007; EPLEY; WAYTZ; CACIOPPO,
2007; FRIEDMAN, 2011), ou descrições comportamentais de ações observáveis dos
animais comparadas a comportamentos humanos (WAYTZ et al, 2010).
A literatura parece explicar o porquê do antropomorfismo ser mais frequente
nos LD dois níveis de escolaridade mais baixos, uma vez que muitos professores
acreditam que antropomorfizar os animais pode torná-los mais interessantes e
facilitar o aprendizado das crianças sobre eles (THULIN; PRAMLING, 2009). Essa
crença talvez se deva ao fato de que, segundo Waytz e colaboradores (2010),
antropomorfizar animais pode dar a sensação de maior entendimento e
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compreensão sobre esses seres, uma vez que se pareçam mais com humanos.
Acredita-se, ainda, que as crianças geralmente usam a linguagem antropomórfica
para inferir sobre as ações de objetos inanimados e animais, a raciocinar sobre seu
comportamento ou para ajudar a explicar os acontecimentos quando eles estão
tendo dificuldade em verbalizar (WAYTZ et al, 2010; . THULIN; PRAMLING , 2009;
HOROWITZ; BEKOFF, 2007).
Nesse caso, podemos sugerir que tais argumentos possuem uma relação
intima com a teoria de desenvolvimento piagetiana, especialmente quando a criança
está no período pré-operatório, dos 2 aos 7 anos de idade, quando ela apresenta a
necessidade de justificar seu raciocínio atribuindo formas humanas a animais e
objetos (antropomorfismo), dando vida a seres não vivos (animalismo) e deduzindo
que todas as coisas foram construídas pelo homem ou por alguma entidade divina
para o homem (artificialismo) (PIAGET, 1994).
Outra importante observação a ser feita é sobre o fato de que a exposição
de filmes e livros ilutsrados que antropomorfizam objetos e animais podem tanto
despertar quando reforçar o hábito de antropomorfizar animais e objetos (GANEA et
al, 2014; WAXMAN et al, 2014), essa abordagem deve-se ao fato de que esse
hábito parece ser mais comum em crianças que vivem em áreas urbanas em relação
as crianças que vivem em áreas rurais em maior contato com animais. (ROSS et al,
2003; WAXMAN; MEDIN, 2007).
De fato, apresentam-se algumas razões para a escolha de animais
antropomorfizados em vez de humanos no ensino de diversos conteúdos para
crianças como, por exemplo: - animais são um elemento relativamente comum na
vida das crianças, seja pela interação com animais domésticos, em zoológicos ou ao
assistir filmes e desenhos animados (MELSON, 2001); - alguns estudos, como os de
Boyd e Mandler (1955 apud FRIEDMAN, 2011) e Friedman (2011), mostram que a
maioria das crianças apresentada a uma mesma história contada primeiro com
personagens humanas e depois com personagens animais prefere a versão com
animais e, por último, segundo Krueger e Krueger (2005) e McCrindle e Odendaal
(1994), as crianças se relacionam com personagens animais com mais facilidade do
que personagens humanos porque eles não têm um gênero específico, idade ou
raça, permitindo maior facilidade de identificação com eles.
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Embora o uso do antropomorfismo seja frequente em livros para crianças,
muitos pesquisadores o questionam para discutir o ensino sobre a fisiologia e o
comportamento animal, pois, quando atribuímos características humanas aos
animais não-humanos, podemos estar frequentemente racionalizando processos e
pontuando semelhanças que podem não existir (BURGHARDT, 1985; SOBER,
2005).
Segundo

Machado

(2015),

embora

compartilhemos

características

fisiológicas consideráveis com alguns animais e mesmo que esses também sintam
medo, frio, dor e manifestem emoções, torna-se imprescindível que se delimitem
nossas semelhanças e diferenças como uma forma de melhor compreensão de nós
e dos animais. Além disso, quando estão diante de uma antropomorfização, as
crianças precisam criar uma dupla representação desse ser: o real e o
antropomorfizado (símbolo) (DELOACHE, 1991). Se a criança apresentar dificuldade
nessa distinção, ela pode generalizar as informações dos livros para o mundo real
(BRAVO, 2008; TARE et al , 2010; GANEA et al, 2014).
Corroborando o apresentado, Ganea e colaboradores (2014) identificaram
que crianças de 2 a 7 anos aprenderam mais corretamente sobre os animais quando
apresentadas a livros que traziam imagens de animais reais acompanhadas de
textos informativos que quando apresentadas a livros que combinavam imagens
antropomorfizadas e textos informativos. Aparentemente, essa ultima combinação
criou um contexto fictício para uma informação real e, por sua vez, dificultou a
aplicação dessa informação ao animal real. Poderiamos exemplificar com o que foi
encontrado no LD EF2, página 23. Como os livros foram utilizados pelos alunos,
percebemos a dificuldade da aluna em relacionar os sentidos com os órgãos dos
sentidos. Mesmo diante do lobo antropomorfizado para que o aluno pudesse
estabelecer essas relações, ela não consegue fazer a relação correta entre os órgão
e funções a partir do exemplo do lobo. (Figura 29).
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Figura 29. Apresentação do “Lobo-Mau” com o lobo antropomorfizado. Página 23, LD EF2.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

Resultados como esse são somados a outros estudos sobre livros
educativos (RICHERT et al., 2009; GANEA et al., 2011; WALKER et al., 2012a;
DEHGHANI et al., 2013) e chamam a atenção de pais e professores para como as
crianças transpõem informações contidas nos livros para o mundo real indicando
que, se o objetivo é ensinar sobre o mundo real, talvez seja de suma importância
que os livros escolhidos retratem a realidade da forma mais fidedigna possível.
Outra história que se utiliza de antropomorfismo e se apresenta de forma confusa
em relação ao objetivo da mensagem foi identificada no LD EF2, página 95 (Figura
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30). Ao fim do capítulo que trata sobre adaptações fisiológicas para alimentação, o
LD traz a fábula “A Raposa e a Cegonha” e, ao final da página, é objetiva em relação
ao fato de que tal fábula visa prestar um “ensinamento moral”. Nesse momento, o
LD informa que não é a questão biológica que se pretende ensinar, restando-nos a
dúbia mensagem: “não devemos fazer ao outro o que não gostaríamos que nos
fizessem” ou “devemos fazer aos outros aquilo que nos fazem, pagando na mesma
moeda”? Além disso, tal fábula propõe uma relação interespecífica inexistente e
atribui intenções humanas a esses animais.

Figura 30. Apresentação de história em que animais são antropomorfizados na tentativa de passar
ensinamento moral e de conteúdo. Página 95, LD EF2.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

Diante do exposto, fica claro que se queremos ensinar sobre os animais,
devemos apresentar os animais como são e em seus respectivos ambientes,
exatamente o que identificamos no LD EF3 quando este apresenta uma leitura
informativa sobre golfinhos em sua página 23 (Figura 31).
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Figura 31. Apresentação de texto e ilustração real sobre os golfinhos e suas características
biológicas. Página 23, LD EF3.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

Vale ressaltar a defesa de Drouin (1995), com a qual concordamos, quando
ela diz que a representação pode ser tanto um obstáculo ou servir de ponte cognitiva
a um conhecimento parcial. Com isso, o próprio antropomorfismo pode não ser
necessariamente um obstáculo se for bem compreendido como analogia para
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introduzir conceitos científicos ou de valores às crianças. A esse exemplo, temos os
LD EF3 e EF6 fazendo o uso de antropomorfismo para construção de valores que
possam estabelecer uma relação de respeito entre seres humanos e natureza, além
de uma melhor compreensão sobre o comportamento dos animais, respectivamente.
O LD EF6, por exemplo, traz a proposta de reflexão sobre atribuirmos alguma
intenção de “maldade” sobre o comportamento de caça do leão (Figura 32). Já o LD
EF3 apresenta uma história em que, embora não use animais como exemplo, o
antropomorfismo é utilizado como analogia para o ensino de que não devemos
causar danos a outros seres (Figura 33). Essa história pretende passar uma
mensagem sobre a ação ideal do agente moral humano em relação ao vegetal e não
sobre aspectos biológicos dos vegetais.

Figura 32. Apresentação de ilustração de animal antropomorfizado com o objetivo de passar
ensinamento sobre seu comportamento de caças estar isento de julgamento moral. Página 34, LD
EF6.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98
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Figura 33. Apresentação de texto contendo antropomorfismo de plantas com o objetivo de
proporcionar ensinamento moral. Página 61, LD EF3.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98
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É preciso eclarecer que, embora o recurso de antropomorfizar animais e
objetos seja considerado importante nos livros infantis e que esses são fontes de
conhecimento geral e informações importantes para a criança em desenvolvimento
experimentar situações de forma indireta, não se deve afastar das crianças fontes de
informações textuais e científicas, na medida de sua capacidade de compreensão,
especialmente quando se pretende introduzir conceitos sobre os animais, pois,
segundo Ganea e colaboradores (2014), apresentar animais, seus comportamentos
e ambientes de forma fictícia pode levar a uma aprendizagem equivocada sobre os
mesmos e, ainda, formar uma visão antropocêntrica sobre o mundo natural.
É preciso, também, que se reflita sobre as analogias feitas com o auxílio do
antropomorfismo. Algumas perguntas pertinentes são feitas por Fraustino (2014):
“Será que estamos cometendo um erro ao tratarmos a mente infantil como
uma tábula rasa e apresentarmos livros repletos de animais que parecem e
agem feito humanos em vez de simplesmente os apresentarmos como eles
realmente são? É ético atribuirmos características humanas aos animais
para nossos propósitos ideológicos, didáticos ou de entretenimento? Como
o antropomorfismo afeta as nossas relações com os animais?”
(FRAUSTINO, 2014, p.146)

Algo irrefutável, todavia, é o fato de que o antropomorfismo como uma
metáfora conceitual é frequentemente utilizada para disfarçar atitudes problemáticas
que temos em relação aos animais como, por exemplo, naturalizar seus usos e
abusos em nosso benefício, o que acreditamos ser eticamente condenável, como é
o caso de animais representados em cativeiro, como é o caso do peixe no aquário
exposto no LD EF2, página 147, onde o peixe aparenta estar “feliz” vivendo em um
aquário e a proposta da atividade naturaliza o ambiente de cativeiro. (Figura 34).
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Figura 34. Apresentação de peixe antropomorfizado, com expressão de sorriso, em situação de
cativeiro. Página 147, LD EF2.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98
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Sendo

assim,

podemos

dizer

que,

dependendo

do

objetivo

da

antropomorfização proposta pelo livro didático e da frequência com que ocorra, a
solução poderia estar em, além de reduzir esse uso ao mínimo necessário, oferecer
a apresentação complementar de vídeos e imagens dos animais reais a fim de evitar
a formação de conceitos distorcidos, além de propor a reflexão sobre as relações
entre os seres humanos e animais não humanos.

4.6 LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL

Apenas o LD EF7 em suas páginas 98 (Figura 36) e 105, informou e
estimulou o interesse sobre a existência de uma legislação que versa sobre maus
tratos e crimes contra os animais.

Figura 35. Apresentação de situação de crime ambiental com carater informativo sobre a legislação
vigente. Página 98, LD EF7.
Tal reprodução está de acordo com o art. 46, III, da lei 9610/98

Consideramos importante que os LD façam a abordagem sobre a legislação
ambiental quando pertinente, também para que se alcance o pleno exercício da
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cidadania. Desde 1988, o artigo 225 da Constituição da República Federativa do
Brasil (CRFB), parágrafo 1°, inciso VII, condena a crueldade contra animais:
“Incumbe ao Poder Público proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das
espécies ou submetam os animais à crueldade”.
Posteriormente, a Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (“Lei de Crimes
Ambientais”) – regulamentada pelo decreto nº 6.514 de 22 de julho de 2008 – em
seu artigo 32, configura como crime ambiental praticar ato de abuso, maus-tratos,
ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos,
sendo que seu parágrafo 1º, sinaliza que incorre nas mesmas penas quem realiza
experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou
científicos, quando existirem recursos alternativos. Tais práticas podem resultar aos
infratores pena de três meses a um ano de detenção, além de multa.
Como vimos no tópico em que se abordou o aborto, houve a citação das
hipóteses em que o aborto é legal no Brasil, além de ter sido apresentado os
argumentos éticos da discussão sobre o aborto. Por isso, quando abordar a
experimentação animal, consideramos importante que se aborde também a Lei
Arouca (BRASIL, 2008) e suas considerações sobre a senciência e regras de
realização, uma vez que muitos estudos apontam que estudantes e professores
desconhecem a legislação e discussão vigente e isso acaba influenciando suas
posturas diante da apresentação dessa prática (MELGAÇO, 2010; 2011a; 2011b;
LIMA et al, 2008; TRÉZ; NAKADA, 2008; MADEIRA, 2008; SOUSA, 2007;
BARBUDO, 2006; BASTOS et al, 2002).
Como já vimos, o que se convencionou por séculos pode não mais ser
eticamente desejável ou humanamente admissível, é de fundamental importância
que a legislação referente ao uso de animais seja conhecida por todos, pois mesmo
existindo documentos normativos constituídos em mecanismos de controle e
prevenção de abusos e atitudes não éticas por parte das pessoas, quando a ética
falha, a solução depende da aplicação de uma legislação rigorosa cujas penas,
consideramos possuir também caráter educativo.
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5 CONCLUSÕES



A representação dos animais nos LDs de ciências e biologia analisados
ainda é bastante permeada por valor utilitário, o que pode resultar, muitas
vezes, na estereotipação dos mesmos e no reforço de condutas humanas
nocivas a eles;



Os LDs de ciências e biologia analisados ainda ignoram a senciência dos
animais como conteúdo disciplinar de fisiologia ou zoologia de vertebrados, o
que consideramos uma lacuna de conteúdo ético e científico em se tratando
de disciplinas que visam o estudo da vida em todas as suas manifestações;



O antropomorfismo ainda é um recurso bastante utilizado para os níveis
iniciais de escolaridade, entretanto, a literatura indica que esse método pode
reforçar atitudes condenáveis em relação aos animais e que para o estudo e
compreensão

dos

mesmos é

importante

que

os

conteúdos

sejam

apresentados da forma mais fidedigna possível a fim de que o ensino não
induza à imprecisões de conceitos sobre os mesmos;


Os LDs de ciências e biologia analisados ainda apresentam uma nítida
separação entre seres humanos (ambiente artificial) e os animais (ambiente
natural), o que pode dificultar uma visão holística dos sistemas biológicos;



A experimentação animal é apresentada como método científico infalível,
um “mal necessário” para a cura de doenças e descobertas sobre processos
biológicos e não vêm acompanhadas das discussões científicas, éticas e
legais atuais sobre o tema;



Os LDs de ciências e biologia analisados apresentam alimentação humana
totalmente vinculada ao consumo de alimentos de origem animal, deixando
de contemplar os novos conhecimentos científicos sobre nutrição, as
demandas éticas emergentes e as convicções morais e filosóficas do leitor,
caso ele opte por dietas vegetarianas;



Ao longo dos níveis de escolaridade, há uma tendência em se reforçar o
valor utilitário dos animais sendo que isso se inicia nos livros dos anos iniciais

111

com a alimentação e alcança o ápice com a experimentação animal e
biotecnologia nos anos finais.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O século XXI está marcado por uma grande crise ambiental que decorreu de
uma

maneira

antropocêntrica

de

perceber

o

mundo,

legitimando

o

uso

inquestionável dos recursos naturais e animais visando exclusivamente aos
interesses humanos. Os documentos normativos da educação e a própria sociedade
depositam sobre o processo educativo o importante papel de promover a
transformação dessa visão antropocêntrica em uma visão ecológica em que
humanos passam a se enxergar como parte indissociável do mundo natural. Falar
sobre essa transformação é, também, problematizar as formas como os animais são
tratados pela sociedade, questionando o valor utilitário que sempre os foi conferido.
Esse questionamento inclui a discussão sobre as novas formas de se alimentar
baseadas nas convicções filosóficas dos indivíduos, como o vegetarianismo e a
abordagem crítica para os assuntos das Ciências como, por exemplo, a
experimentação animal.
Embora a visão antropocêntrica tenha predominado nos LDs analisados,
temos que considerar que estamos vivendo um período de transição de paragidmas,
quando se espera que a visão antropocêntrica de mundo seja gradualmente
substituida por uma visão mais ecológica que leva em consideração os interesses
dos animais. Sendo assim, identificamos alguns sinais de mudança, visto que alguns
textos, embora poucos, tentam inserir questões de bem-estar animal, legislação de
crime contra o ambiente, desmistificação de algumas concepções preconceituosas
sobre alguns animais e também apresentar alguns animais como dignos de nossa
consideração moral. Tal resultado mostra que os LDs Ciências e Biologia também
estão experimentando essa transição que é, de fato, lenta.
Ressalta-se, também, que as orientações legais e os programas
governamentais para a melhoria do livro didático são passos muito importantes e
mostram que a nossa sociedade vem se preocupando cada vez mais com a
qualidade do nosso ensino e com a formação dos futuros cidadãos. O propósito do
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presente estudo consiste em contribuir para o aprimoramento dos LDs de ciências e
biologia e não teve a pretensão de desqualificar nem os livros didáticos analisados,
nem qualquer outro LD que esteja contido no PNLD. Também não existiu a
pretensão em impor nenhum posicionamento a respeito dos temas abordados,
apenas defendeu-se que as questões éticas relacionadas a maneira como tratamos
os animais e suas consequências em nossos hábitos precisam ser igualmente
apresentadas junto aos conteúdos para que possa ser o ínico de um processo de
reflexão por parte dos estudantes.
Mais uma vez, é preciso que fique claro que a melhoria dos LDs por si só
não garante a melhoria do ensino. A melhoria que desejamos envolve, além da
produção de recursos pedagógicos adequados, variados e de qualidade, adequada
formação inicial, continuada e permanente dos professores, bem como suas
condições de trabalho e cooperação da comunidade escolar.
Diante de tantos detalhes que acabam, inevitavelmente, escapando a esse
processo de confecção e seleção dos LDs, é importante ratificar o papel central de
atuação docente e a importância de certos temas ao longo de sua formação, pois,
além de muitas vezes ser o único mediador da construção do conhecimento
científico, também protagoniza uma relação importante para a construção da
autonomia moral de seus educandos e, as disciplinas de ciências naturais, em
especial a biologia, são terrenos férteis para discussões éticas.
Por isso, é importante que o professor esteja atento às suas práticas, às
novas demandas educacionais, sociais e aos instrumentos pedagógicos de que
dispõem, pois o esquecimento do compromisso ético que o professor tem com o que
ensina aos alunos pode acarretar consequências que irão se refletir diretamente no
modo de agir da sociedade.
Por fim, consideramos que trabalhar a educação ambiental, nas escolas ou
durante as licenciaturas, também é abordar tópicos de Bioética, especialmente na
promoção de abordagens sobre o modo como os animais são tratados pela
sociedade a fim de buscarmos oferecer a esses seres um tratamento ético e justo
que leve em consideração seus interesses em viverem suas vidas em liberdade e
livre de sofrimento.
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ANEXO 1
DECLARAÇÃO DE CAMBRIDGE SOBRE A CONSCIÊNCIA EM ANIMAIS HUMANOS E
NÃO HUMANOS
escrita por Philip Low e editada por Jaak Panksepp, Diana Reiss, David Edelman, Bruno Van
Swinderen, Philip Low e Christof Koch.
A declaração foi proclamada publicamente em Cambridge, Reino Unido, no dia 7 de julho de
2012, na “Francis Crick Memorial Conference on Consciousness in Human and non-Human Animals”,
no Churchill College, da Universidade de Cambridge, por Low, Edelman e Koch.
O texto foi assinado pelos participantes da conferência na presença de Stephen Hawking, na
sala Balfour do Hotel du Vin, em Cambridge. A declaração foi publicada no sítio da Francis Crick
Memorial Conference (fcmconference.org) e a tradução é de Moisés Sbardelotto.

Eis o texto.

Neste dia 7 de julho de 2012, um proeminente grupo internacional de
neurocientistas, neurofarmacologistas, neurofisiologistas, neuroanatomistas e
neurocientistas computacionais cognitivos reuniu-se na Universidade de
Cambridge para reavaliar os substratos neurobiológicos da experiência consciente e
comportamentos relacionados em animais humanos e não humanos.
Embora a pesquisa comparativa sobre esse tópico seja naturalmente
dificultada pela inabilidade dos animais não humanos, e muitas vezes humanos, de
comunicar clara e prontamente os seus estados internos, as seguintes observações
podem ser afirmadas inequivocamente:
- O campo da pesquisa sobre a consciência está evoluindo rapidamente.
Inúmeras novas técnicas e estratégias para a pesquisa com animais humanos e não
humanos tem se desenvolvido. Consequentemente, mais dados estão se tornando
disponíveis, e isso pede uma reavaliação periódica dos preconceitos previamente
sustentados nesse campo. Estudos com animais não humanos mostraram que
circuitos cerebrais homólogos, correlacionados com a experiência e à percepção
conscientes, podem ser seletivamente facilitados e interrompidos para avaliar se
eles são necessários, de fato, para essas experiências. Além disso, em humanos,
novas técnicas não invasivas estão prontamente disponíveis para examinar os
correlatos da consciência.
- Os substratos neurais das emoções não parecem estar confinados às
estruturas corticais. De fato, redes neurais subcorticais estimuladas durante estados
afetivos em humanos também são criticamente importantes para gerar
comportamentos emocionais em animais. A estimulação artificial das mesmas
regiões cerebrais gera comportamentos e estados emocionais correspondentes
tanto em animais humanos quanto não humanos. Onde quer que se evoque, no
cérebro, comportamentos emocionais instintivos em animais não humanos, muitos
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dos comportamentos subsequentes são consistentes com estados emocionais
conhecidos, incluindo aqueles estados internos que são recompensadores e
punitivos. A estimulação cerebral profunda desses sistemas em humanos também
pode gerar estados afetivos semelhantes. Sistemas associados ao afeto
concentram-se em regiões subcorticais, onde abundam homologias neurais. Animais
humanos e não humanos jovens sem neocórtices retêm essas funções mentaiscerebrais. Além disso, circuitos neurais que suportam estados comportamentaleletrofisiológicos de atenção, sono e tomada de decisão parecem ter surgido
evolutivamente ainda na radiação dos invertebrados, sendo evidentes em insetos e
em moluscos cefalópodes (por exemplo, polvos).
- As aves parecem apresentar, em seu comportamento, em sua
neurofisiologia e em sua neuroanatomia, um caso notável de evolução paralela da
consciência. Evidências de níveis de consciência quase humanos têm sido
demonstradas mais marcadamente em papagaios-cinzentos africanos. As redes
emocionais e os microcircuitos cognitivos de mamíferos e aves parecem ser muito
mais homólogos do que se pensava anteriormente. Além disso, descobriu-se que
certas espécies de pássaros exibem padrões neurais de sono semelhantes aos dos
mamíferos, incluindo o sono REM e, como foi demonstrado em pássaros mandarins,
padrões neurofisiológicos, que se pensava anteriormente que requeriam um
neocórtex mamífero. Os pássaros pega-rabuda9 em particular demonstraram exibir
semelhanças notáveis com os humanos, com grandes símios, com golfinhos e com
elefantes em estudos de autorreconhecimento no espelho.
- Em humanos, o efeito de certos alucinógenos parece estar associado a uma
ruptura nos processos de feedforward e feedback corticais. Intervenções
farmacológicas em animais não humanos com componentes que sabidamente
afetam o comportamento consciente em humanos podem levar a perturbações
semelhantes no comportamento de animais não humanos. Em humanos, há
evidências para sugerir que a percepção está correlacionada com a atividade
cortical, o que não exclui possíveis contribuições de processos subcorticais, como
na percepção visual. Evidências de que as sensações emocionais de animais
humanos e não humanos surgem a partir de redes cerebrais subcorticais homólogas
fornecem provas convincentes para uma qualia10 afetiva primitiva evolutivamente
compartilhada.

9

A pega-rabuda ou pega-rabilonga (Pica pica) é uma ave da família Corvidae (corvos). A pega
rabuda é comum em toda a Europa, Ásia, Norte da África e América do Norte
10

Qualia (plural de quale) é o nome que se dá na filosofia da mente para as qualidades subjectivas
das experiências mentais, como a experiência pessoal das cores, da sensação de ouvir música, dos
odores, das dores etc. Alguns filósofos não fazem uma distinção forte entre qualia e consciência. Os
qualia são subjetivos e privativos à pessoa individual.
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Nós declaramos o seguinte: "A ausência de um neocórtex não parece impedir
que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam
que animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e
neurofisiológicos de estados de consciência juntamente como a capacidade de exibir
comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que
os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a
consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves, e
muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos
neurológicos".
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ANEXO 2
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS
Proclamada em assembleia da UNESCO, em Bruxelas, no dia 27 de janeiro de 1978
12345-

Todos os animais têm o mesmo direito à vida.
Todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem.
Nenhum animal deve ser maltratado.
Todos os animais selvagens têm o direito de viver livres no seu habitat.
O animal que o homem escolher para companheiro não deve ser nunca ser
abandonado.
6- Nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe causem dor.
7- Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida.
8- A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes contra
os animais.
9- Os diretos dos animais devem ser defendidos por lei.
10-O homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e
compreender os animais.
Preâmbulo:
 Considerando que todo o animal possui direitos;
 Considerando que o desconhecimento e o desprezo desses direitos têm
levado e continuam a levar o homem a cometer crimes contra os animais e
contra a natureza;
 Considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito à
existência das outras espécies animais constitui o fundamento da
coexistência das outras espécies no mundo;
 Considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem e há o perigo
de continuar a perpetrar outros;
 Considerando que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao
respeito dos homens pelo seu semelhante;
 Considerando que a educação deve ensinar desde a infância a observar, a
compreender, a respeitar e a amar os animais,
Proclama-se o seguinte
Artigo 1º - Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos
à existência.
Artigo 2º
1.Todo o animal tem o direito a ser respeitado.
2.O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou
explorá-los violando esse direito; tem o dever de pôr os seus conhecimentos ao
serviço dos animais
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3.Todo o animal tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem.
Artigo 3º - Nenhum animal será submetido nem a maus tratos nem a atos cruéis.
2.Se for necessário matar um animal, ele deve de ser morto instantaneamente, sem
dor e de modo a não provocar-lhe angústia.
Artigo 4º
1.Todo o animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no
seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático e tem o direito de se
reproduzir.
2.toda a privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a este
direito.
Artigo 5º
1.Todo o animal pertencente a uma espécie que viva tradicionalmente no meio
ambiente do homem tem o direito de viver e de crescer ao ritmo e nas condições de
vida e de liberdade que são próprias da sua espécie.
2.Toda a modificação deste ritmo ou destas condições que forem impostas pelo
homem com fins mercantis é contrária a este direito.
Artigo 6º
1.Todo o animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a uma
duração de vida conforme a sua longevidade natural.
2.O abandono de um animal é um ato cruel e degradante.
Artigo 7º
Todo o animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de
intensidade de trabalho, a uma alimentação reparadora e ao repouso.
Artigo 8º
1.A experimentação animal que implique sofrimento físico ou psicológico é
incompatível com os direitos do animal, quer se trate de uma experiência médica,
científica, comercial ou qualquer que seja a forma de experimentação.
2.As técnicas de substituição devem de ser utilizadas e desenvolvidas.
Artigo 9º
Quando o animal é criado para alimentação, ele deve de ser alimentado, alojado,
transportado e morto sem que disso resulte para ele nem ansiedade nem dor.
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Artigo 10º
1.Nenhum animal deve de ser explorado para divertimento do homem.
2.As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis
com a dignidade do animal.
Artigo 11º - Todo o ato que implique a morte de um animal sem necessidade é um
biocídio, isto é um crime contra a vida.
Artigo 12º
1.Todo o ato que implique a morte de grande um número de animais selvagens é um
genocídio, isto é, um crime contra a espécie.
2.A poluição e a destruição do ambiente natural conduzem ao genocídio.
Artigo 13º
1.O animal morto deve de ser tratado com respeito.
2.As cenas de violência de que os animais são vítimas devem de ser interditas no
cinema e na televisão, salvo se elas tiverem por fim demonstrar um atentado aos
direitos do animal.
Artigo 14º
1.Os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar
representados a nível governamental.
2.Os direitos do animal devem ser defendidos pela lei como os direitos do homem.
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