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Bem-estar animal é um tema abrangente que envolve a discussão sobre a manutenção do bem-

estar de animais nos diversos contextos aos quais os animais estão envolvidos, como a criação de animais 

para fins de consumo humano (produção animal), animais utilizados em experimentos em laboratório 

para pesquisa de medicamentos, animais em cativeiro, animais de estimação, domésticos ou não, etc. 

Alimentos derivados de animais são muito presentes na mesa de grande parte da população brasileira.  

Algumas pessoas chegam a consumi-los em todas as refeições; trata-se de uma questão tanto de tradição 

como de sabor. Todavia, em relação ao bem-estar desses animais, que chegam ao mercado como produto, 

pouco se fala nas grandes mídias. Por ser uma prática comum, presente no cotidiano dos adolescentes, 

esse tema foi selecionado para ser trabalhado com alunos de Ensino Médio no Instituto de Educação 

Flores da Cunha, onde o PIBID Biologia realiza o projeto “Biologia do dia-a-dia”. Num primeiro 

momento, o objetivo da oficina é discutir o modo como os animais são tratados na produção de carne, 

ovos, leite e seus derivados, levando informações para os estudantes e levantando questões sobre a ética 

da criação de animais, no que diz respeito às condições de higiene, conforto, alimentação, se estão de 

acordo ou não com o que se considera ético. A oficina consistirá na exibição de um vídeo informativo que 

mostre um pouco do que se passa antes da carne chegar ao prato, contrastando com as propagandas que as 

diversas marcas trazem da procedência de seus produtos. Foi preparada uma apresentação de slides com 

conceitos de bem-estar e com algumas dessas propagandas e embalagens, para promover o debate. Em 

seguida a turma será organizada em roda para que ocorra um debate com a questão central “É preciso 

consumir tanta carne em nossa sociedade?”. Numa segunda inserção da oficina, serão trabalhados os 

outros temas referentes ao bem-estar animal, como cobaias para experimentos de laboratório, zoológicos, 

domésticos. A metodologia será semelhante àquela utilizada na parte inicial, utilizando-se vídeos e 

debates, mas também utilizando para o debate uma reportagem que saiu em maio de 2015, sobre a 

proibição de pássaros em gaiolas na Índia, onde serão levantados os prós e contras de se tomar uma 

medida como essa no Brasil ou outros locais. Serão abordados também os temas que incluem animais 

silvestres como não sendo o mesmo que PETs, mas às vezes considerados como tal e a forma como as 

pessoas os obtém, bem como muitas vezes seu posterior abandono e suas consequencias. Além disso, 

questões como o trafico de animais e as condições às quais os animais são submetidos, desde a caça, 

transporte até serem vendidos também serão levantadas para o debate, além de outras questões como a 

existência de zoológicos e parques com animais que fazem acrobacias. Uma apresentação de slides com 

algumas informações acerca desses temas será utilizada a fim de trazer informações que auxiliem no 

debate. Após a oficina, haverá uma produção textual, onde os alunos terão que escrever uma redação 

sobre o tema trabalhado, com um enfoque ainda a ser definido, e que será aplicada pela professora de 

Língua Portuguesa em um terceiro momento. Essa oficina será ministrada em agosto de 2015. 


