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O presente trabalho aborda acerca da proteção animal, que vem sendo 
desrespeitada em muitos setores da sociedade, em virtude da negligência dos seres 
humanos, porque em muitas situações, continua com o costume de praticar maus 
tratos contra animais. Tem como objetivo mostrar às pessoas a forma certa de cuidar 
e proteger os animais domésticos, além de abordar que não é ético maltratar um 
animal apenas por ser menor ou por não saber se defender. Justifica-se o enfoque 
desse assunto, devido a sua grande relevância, pois os animais possuem direitos, já 
que, assim como nós, são seres vivos e possuem sensações físicas e emocionais. 
Trazendo esse tema para ser debatido dentro da escola cria-se um ambiente que 
proporciona uma forma de incentivar os alunos mais jovens a adquirir uma mudança 
de postura em relação ao tratamento aos animais. Este estudo destina-se a defesa 
daqueles que merecem respeito tanto quanto o próprio humano que, muitas vezes, 
se apropria do direito mais importante de todos os seres vivos, a vida. A metodologia 
utilizada foi através de pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo, por meio de 
instrumento de coleta de dados utilizando-se um questionário aplicado a acadêmicos 
do curso de veterinária da Universidade da Região da Campanha (URCAMP-Bagé) 
com finalidade de buscar a percepção dos entrevistados a respeito da conceituação 
de animal doméstico, seu posicionamento diante dos maus tratos, o gasto da 
instituição com tratamento e recuperação dos animais, bem como, o destino dos 
animais após o tratamento executado. Através dos estudos realizados para escrever 
este trabalho foi possível compreender que provocar lesões físicas, estresse 
desnecessário, abandonar o animal deixando-o passar fome ou que fiquem 
desabrigados, visto que dependem do seu dono para sobreviver constitui um crime. 
É importante que a sociedade assuma a posição de defensora dos animais 
denunciando a prática de tais crimes, e garantir a segurança e proteção dos 
direitos dos indefesos, o que infelizmente eles mesmos não podem fazer. Concluiu-
se que este trabalho é de grande importância por fazer com que as pessoas parem 
para refletir em relação aos cuidados com os animais domésticos, além de que para 
que se possa ter um melhor controle sobre as atitudes de maus tratos deveriam 
haver regras municipais mais rígidas e obrigar cumprimento das leis vigentes. 
 


