
 
 
 

MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS DE GRANDE PORTE 

ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

ARAÚJO, Samuel M. ¹. BARCELOS, Otávio G.¹. RUAS, Guilherme¹. NAVARRINA, 

Felipe¹. CUNHA, Janine H.² 

 

¹ Estudantes do nono ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Ensino Médio Silveira 

Martins (EEEMSM) – Bagé – RS – Brasil  

samueldoctg@gmail.com, varleijb@gmail.com, gui-ruas@hotmail.com, felipenavarrina@hotmail.com 

² Professora Orientadora – Escola Estadual de Ensino Médio Silveira Martins – Bagé – RS – Brasil 

janineheckler@gmail.com 

 

Nos últimos tempos tem sido destaque manifestações populares contra ações de 
crueldade e maus- tratos contra animais, levando a sociedade a refletir e criar regras 
mais rígidas de proteção aos animais. Através dessas manifestações a consciência 
da população vem aumentando intensamente. O objetivo deste trabalho foi elencar 
quais maus tratos mais ocorrem com animais de grande porte, conhecer a legislação 
vigente comparando essas leis com as atitudes dos seres humanos em relação ao 
tratamento aos animais. Justifica-se o presente trabalho porque o desinteresse em 
relação aos maus tratos é um dos fatos mais preocupantes, já que assegura que 
atitudes bárbaras continuem ocorrendo e sejam passados a frente para as próximas 
gerações, se fizerem parte da cultura do local. Os maus–tratos com equinos são um 
exemplo muito claro e que ainda é presenciado por muitos de nós todos os dias. A 
metodologia utilizada foi através de pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo, 
por meio de instrumento de coleta de dados utilizando-se uma entrevista realizada 
com a Presidente do Núcleo de proteção aos animais de Bagé e através de um 
questionário aplicado a 30 pessoas da comunidade de Bagé, onde foi possível 
constatar que a maioria das pessoas já presenciou atitudes de maus-tratos com 
animais, além de que não conhecem a legislação municipal que regulamenta o 
transporte por tração animal, também não sabem como denunciar em caso de 
presenciarem maus-tratos e a maioria das pessoas não reconhecem que em Bagé é 
realizado um trabalho de conscientização sobre o tema abordado. Através dos 
estudos realizados para escrever este trabalho foi possível verificar que, infelizmente, 
atos de crueldade envolvendo animais continuam sendo parte de uma triste realidade 
presente no dia a dia de muitas pessoas. Muitos animais são vítimas do 
comportamento agressivo dos seus donos, que nos levam a perceber o quanto o ser 
humano pode ser cruel. No entanto, se cada cidadão de bem fizer a sua parte e 
sempre que identificar uma situação dessas levar ao conhecimento de quem possa 
corrigir e punir os praticantes desses crimes horríveis, com certeza chegará um tempo 
em que não haverá mais violência contra os animais. 
 

 
 


