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RESUMO: O bem-estar animal vem se consolidando enquanto um dos maiores desafios para a 

produção de produtos de origem animal, exigindo assim adaptações culturais tanto da cadeia 
produtiva quanto do público consumidor. Este projeto de pesquisa e extensão é fruto de uma parceria 
entre o Núcleo de Pesquisa em Ambiência – NUPEA/ESALQ/USP e a Rede Pública de Ensino E.E. 
Honorato Faustino. Objetiva-se avaliar os impactos no processo de aprendizado sobre a origem e o 
bem-estar dos animais de produção com o público infanto-juvenil, proporcionados por 
atividades/práticas pedagógicas realizadas pela equipe de pesquisadores com as crianças. Nesse 
processo, visa-se investigar como as novas perspectivas na produção de alimentos influenciam o 
pensamento crítico dos alunos e, indiretamente, nos pais e na comunidade. A pesquisa será realizada 
com um número mínimo de 30 alunos do ensino fundamental, e seus respectivos responsáveis. O 
projeto constituirá de três ações principais, conectando a universidade, a escola e comunidade, 
sendo: ação 1) elaboração e estruturação do material pedagógico (cartilhas, fantoches e conteúdo 
multimídia) sobre bem-estar e boas práticas de manejo para animais de produção; ação 2) aplicação 
das práticas pedagógica com o grupo de alunos, com três visitas semanais; e ação 3) aplicação de 
questionários sócio-emocionais sobre a origem dos produtos de origem animal e o bem-estar dos 
animais de produção, tanto previamente às atividades (para a avaliação do conhecimento prévio do 
público infantil e dos pais) quanto no término das atividades práticas (avaliação da assimilação do 
conteúdo e discussão de possíveis mudanças de comportamento). Os resultados deverão permitir 
avaliar a sensibilidade e possíveis mudanças de comportamento das crianças – a próxima geração de 
consumidores –, e seus reflexos sobre as ações dos pais e da comunidade, sobre o consumo crítico e 
consciente de produtos de origem animal quanto ao bem-estar dos animais. 
 
INTRODUÇÃO: Na sociedade moderna cresce as discussões acerca da qualidade de vida dos animais 
de produção, seja pelas novas percepções e demandas dos consumidores, pelas políticas 
socioambientais das empresas ou pelos avanços em pesquisa quanto a qualidade dos alimentos e ao 
bem-estar dos animais de produção. Nesse cenário, com o avanço das mídias digitais, a informação 
chega aos consumidores em tempo real, tornando-os atentos e atuantes – muitas vezes enquanto 
protagonistas – nas atuais tendências de mercado. Dessa forma, o consumidor contemporâneo deixa 
de avaliar somente a relação custo-benefício na compra de produtos de origem animal, mas também 
considerando o seu conhecimento sobre os processos produtivos e seus possíveis reflexos sobre a 
qualidade de vida dos animais e a ética do alimento. 
 Grande parte do público consumidor dos produtos de origem animal se concentra nas regiões 
urbanas, e consequentemente, muitas vezes, distantes dos centros rurais produtivos, resultando no 
desconhecimento da grande maioria dos sistemas e manejos utilizados na criação intensiva de animais 
para consumo. Contudo, o senso coletivo está cada vez mais consoante com a sensciência dos 
animais e os seus reflexos no consumo ético dos produtos dessas cadeias produtivas.  
 Sensciência, palavra de origem latina, “sentire”, expressa o ato de sentir ou sofrer, em linhas 
gerais, é a capacidade de sentir, estar consciente de si próprio ou apenas do ambiente que o rodeia 
(SINGER, 2002). Sendo assim, a preocupação com o bem-estar e a qualidade de vida dos animais 
vem sendo adotado como mais um critério no consumo consciente de produtos alimentícios  
 Pela definição de Broom e Johnson (1993), uma das mais aceitas pela ciência, diz que o “bem-
estar de um indivíduo é seu estado em relação às tentativas de se adaptar ao seu ambiente”. Dessa 
definição, tem-se que o bem-estar representa a facilidade ou dificuldade dos animais de produção em 
adaptar-se ao ambiente em que está inserido e apresentar conforto neste. De acordo com o The 
Branbell Report (1965), ou Relatório de Branbell, em tradução livre, um comitê designado para a 
discussão do bem-estar dos animais de produção, este pode ser ponderado em termo das cinco 
liberdades, que são: 
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I) Liberdade de fome e sede: os animais devem ter acesso a água fresca e alimentação 

adequada para a manutenção de seu vigor e saúde;  
II) Liberdade de desconforto: o ambiente em que os animais vivem devem ser adequados a 

cada espécie, proporcionando condições de abrigo e descanso;  
III) Liberdade de dor e injúria: os animais devem ser garantidos, pelos responsáveis, de 

prevenção, rápido diagnóstico e tratamentos adequados;  
IV) Liberdade para expressar seu comportamento natural: devem ser assegurados aos animais 

seus comportamentos instintivos, os quais necessitam de espaço, instalações e companhias 
adequadas;  

V) Liberdade de medo e estresse: os animais devem ser protegidos de sofrimentos físicos e 
psicológicos, e não devem ser submetidos a condições que os causem medo ou estresse.   

O objetivo deste trabalho, originário de um projeto de extensão em andamento, é apresentar o 
planejamento das ações pedagogicas para a conscientização do publico infantal sobre o bem-estar dos 
animais de produção, levando assim o conhecimento produção na academica para a comunidade em 
geral.  

 
 

MATERIAL E MÉTODOS: A execução deste projeto será subdividida em três ações principais 

(Figura 1). O projeto envolveu a participação de uma insituição de pesquisa/educação superior, 
representada pelo Núcleo de Pesquisa em Ambiência (NUPEA), da Escola Superior de Agricultura “Luiz 
de Queiroz  (ESALQ/USP), localizada no município de Piracicaba-SP; de uma instituição de ensino 
infantil, representada pela Escola Estadual Honorato Faustino, também do município de Piracicaba-SP; 
e da comunidade em geral, representada pelos pais e/ou responsáveis dos alunos da educação básica 
envolvidos no projeto.  
 

 
Figura 1. Fluxograma das etapas de execução do projeto 
 

A ação 1, feita na instituição de ensino superior, se concentrou no desenvolvimento do 
material didático baseado em revisão bibliográfica sobre bem-estar dos animais de produção, utilizando 
o conhecimento científico e pesquisas na literatura.  

A ação 2 consistiu no levantamento de metodologias pedagógicas para a transmissão do 
conhecimento, por meio dos recursos pedagógicos desenvolvidos na ação1, para a escola, propondo 
atividades educacionais para difusão do conteúdo técnico, desmistificando os sistemas de produção 
animal e agregando os conceitos de boas práticas no processo de produção de produtos de origem 
animal.  

A ação 3, por sua vez, refere-se no desenvolvimento de um método de avaliação do impacto 
dessa construção do conhecimento das crianças, a partir da percepção de mudanças do 
comportamento e conhecimento dos pais e/ou responsáveis a partir das ações com as crianças.  
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RESULTADOS: Como resultados da ação 1, foi encontrado na literatura diversas matrizes de 

interpretação do conceito de bem-estar animal. A que melhor se adequa para o público infantil foi as 5 
liberdades, que compreende os princípios básicos do manejo consciente dos animais de produção. 
Enquanto resultados da ação 2, foram utilizados os resultados da ação 1 como fundamento para a 
criação de material pedagógico para aplicação direta ao público infantil. Para o desenvolvimento do 
material, foram considerados como publico alvo crianças de 8 a 9 anos de idade, matriculadas no 
terceiro ano do Ensino Fundamental. O planejamento utilizado para a definição do material didatico foi 
de 4 visitas, com intervalos de uma semana, com tempo de comunicação de 1 hora.  Foram 
desenvolvidas como ferramentas pedagógicas (Figura 2) uma cartilha/HQ interativa baseada nas 5 
liberdades, fantoches (galinha, vaca e porco), confeccionados de embalagens Tetra Park®, para suporte 
didático e músicas educativas. Modesto e Rubio (2014) destacam que tais ferramentas lúdicas 
apresentam bons resultados na educação básica.  
 

  
 
Figura 2. Ferramentas pedagógicas: cartilha educativa (esquema das páginas) e fantoches.  
 
 

Já na ação 3, como principal resultado de levantamento de proposta para a avaliação do 
conhecimento comutado entre escola e comunidade, foi proposto a utilização de questionários 
socioemocionais para as crianças participantes (12 questões) e seus pais ou responsáveis (15 
questões). O questionário para crianças envolve questões sociemocionais, onde os individuos podem 
responder colocorindo a reação desejada (rosto sorrindo, rosto triste, mão em sinal de afirmação, mão 
com sinal de negação, etc). As questões para os pais ou responsáveis são de multipla escolha, sobre o 
grau de instrução, critérios de compra de produtos de origem animal e conhecimento sobre os meios de 
produção. Recomendou-se que os mesmos questionários sejam aplicados no inicio e no fim das visitas 
práticas, para acompanhar possiveis mudanças de comportamento e atitudes para as crianças e os 
adultos. 

 
 

CONCLUSÕES: O planejamento pedagógico elaborado apresenta um grande potencial para promover 

o conhecimento sobre bem-estar para o público infanto-juvenil. As próximas etapas envolvem a 
aplicação destas ferramentas no ambiente escolar. Vale destacar que o projeto de extensão é pioneiro 
na região de Piracicaba, envolvendo as ações da Universidade com a comunidade local, desmistificando 
e levando o conhecimento para fora das porteiras da academia. 
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