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RESUMO
O bem-estar de um indivíduo pode ser definido como seu estado em relação aos seus esforços para tentar adaptar-se ao
seu ambiente. Desde os primórdios da civilização humana, a relação interespécie homem-animal tem proporcionado
inúmeros e variados benefícios. Entretanto, para a ocorrência de um ambiente harmonioso entre as epécies deve-se
levar a consideração a posse responsável de animais domésticos, que objetiva condições de saúde e bem-estar animal.
No entanto, a maioria dos proprietários de animais domésticos não apresentam condições e recursos para tratá-los de
forma  adequada.  O  presente  projeto  vislumbra,  por  meio  da  elaboração  e  aplicação  de  questionários,  avaliar  o
conhecimento adquirido pelos alunos do 5º ano das 46 escolas municipais de Maringá em relação às apresentações
realizadas em sala de aula sobre o tema “posse responsável”, a fim de verificar a eficácia do projeto de extensão “Amigo
cão”,  garantindo,  assim,  a absorção do conhecimento,  promovendo um desenvolvimento harmonioso,  bem como a
identificação dos pontos críticos que interferem na relação homem-animal.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente,  as  preocupações  envolvendo  o  bem-estar  dos  animais  têm apresentado  um
crescimento  do  ponto  de  vista  social,  político, ético  e  científico  (HAMMERSCHMIDT,  2012;
MOLENTO, 2007).

Para que a relação humano-animal seja mutuamente benéfica, considera-se interações físicas
e ambientais entre pessoas, animais e ambiente (HAMMERSCHMIDT, 2012; KITAGAWA, 2004). Os
animais de estimação oferecem um grande aprendizado tanto para crianças como para adultos,
podendo melhorar nosso convívio com os mesmos e com outros humanos (SOTO, 2016). 

O  convívio  estreito  entre  animais  e  humano  deve  seguir  preceitos  dos  quais  ajudam os
animais viverem bem, controlando doenças e sua procriação, denominado de posse responsável,
que  implica  em  medidas  que  visam  a  manutenção  do  animal  dentro  do  espaço  doméstico,
fornecendo espaço adequado, higiene, reprodução indesejada, cuidados veterinários, proporcionar
atividades físicas de passeio, sua limpeza e de seus dejetos, bem como momento de interação com
as pessoas (WHO, 2004).

No  entanto,  interações  negativas  também  são  manifestadas  entre  homens  e  animais
(HAMMERSCHMIDT, 2012). A maioria dos proprietários de animais domésticos não sabe ou não
tem as mínimas condições e recursos para tratá-los de forma adequada (SOTO, 2016). Comumente,
a superpopulação de animais domésticos é um problema dos centros urbanos decorrente desta
interação  negativa,  em  que  os  mesmos  são  abandonados  e  possivelmente  acarretam  alguns
problemas como transmissão de doenças zoonóticas, possibilidades de acidentes automobilístico,
bem como atacar outros animais ou pessoas (NOGUEIRA, 2009).

A educação voltada à posse responsável visa a melhora na relação entre humanos e animais,
e quando dirigida às crianças do ensino fundamental, objetiva influenciar o futuro das mesmas. A
aplicação de questionário aos alunos do ensino fundamental antes e após ao projeto de extensão
visa avaliar o conhecimento dos alunos sobre posse responsável de animais domésticos, bem como
avaliar a metodologia aplicada no projeto de extensão “amigo cão”.
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O presente trabalho objetiva avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos do 5º ano das 46
escolas municipais de Maringá quanto ao tema “posse responsável”, abordado nas apresentações
realizadas em sala de aula, a fim de verificar a eficácia do projeto de extensão “Amigo cão” sobre a
perpetuação de suas ideologias na memória dos alunos.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Será elaborado um questionário sobre o tema posse responsável, abordando os cuidados
básicos para a saúde animal, a prevenção de crias indesejáveis e maus tratos. Serão aplicados
questionários a 3 alunos, selecionados aleatoriamente,  do 5º ano das 46 escolas municipais de
Maringá. Será feita uma apresentação de forma lúdica abordando os temas acima mencionados.
Após  a  apresentação,  os  alunos  selecionados  com  o  auxílio  das  diretoras  de  cada  escola,
responderão novamente ao mesmo questionários. O mesmo questionário será reaplicado após a
apresentação,  a  fim  de  comparar  os  resultados  obtidos.  Os  resultados  serão  analisados  pelo
software Assistat.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o projeto demonstre resultados positivos em relação a educação em saúde
ambiental, tornando os alunos do ensino fundamental conhecedores das necessidades fisiológicas
dos animais domésticos, evitando a proliferação de zoonoses, bem como a ocorrência de maus
tratos.
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