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Resumo: A convivência entre o homem e o animal tem aumentado consideravelmente. 

No entanto, muitos problemas têm surgido devido as práticas inadequadas de alguns 

proprietários e até mesmo o abandono, o que gera inúmeros transtornos de ordem 

sanitária e ambiental.  O objetivo desse trabalho foi conscientizar as pessoas a cerca da 

problemática do descuido e abandono dos animais e suas conseqüências. Logo, foram 

realizadas atividades educativas e de conscientização sobre à posse responsável e ao 

bem estar animal em escolas do Município de Patos/PB além de exposição em ambiente 

públicos e divulgação através de meios de comunicação. Foram visitadas 10 escolas, 

levando as informações a um número médio de 800 alunos dos ensinos fundamental e 

médio. O projeto foi divulgado em vários meios de comunicação alcançando um número 

considerável de pessoas, foi prestado assistência a animais abandonados, os quais 

foram tratados e colocados para adoção em uma exposição de animais organizada pelo 

projeto. Conclui-se que após as palestras educativas e informativas, atingiu-se o objetivo 

quanto ao cuidado com os animais, desmistificação de informação sobre as doenças que 

acometem os animais e consequentemente o homem e a importância de se adotar a 

posse responsável e consciente dos animais de companhia. 

 

Objetivo 

  O principal objetivo foi a conscientização da população, em especial as crianças 

em idade escolar, acerca da importância da posse responsável e do bem estar dos 

animais de estimação. Também objetivou esclarecer o público-alvo sobre a questão de 

doenças zoonóticas, desmitificando tabus pré-estabelecidos. 

 



 

Metodologia 

 

 Foram realizadas, semanalmente, palestras educativas em 10 escolas 

públicas e privadas, incluindo uma escola de educação especial, a APAE (Associação 

dos Pais e Amigos dos Excepcionais) onde foram usados recursos didáticos como vídeos 

educativos, data-show, jogos infantis, concurso de desenhos, distribuição e sorteios de 

brindes relacionados com o tema. Palestras específicas, de acordo com a faixa etária do 

público-alvo, foram elaboradas para servirem de embasamento teórico para alunos de 5 a 

12 anos e alunos de 12 a 20 anos, abordando temas como cuidados com os animais, 

castração, vacinação, e algumas doenças que acometem os animais e que podem ser 

transmitidas paras os humanos (zoonoses).  

Foram realizados programas na rádio local, entrevistas para TV e meios 

eletrônicos e palestras foram realizadas em associações comunitárias de moradores em 

bairros da cidade. 

 A equipe do projeto reuniu 11 cachorros de rua doentes, os quais receberam 

assistência médico-veterinária e, depois de tratados, vacinados e vermifugados, foram 

encaminhados para cirurgia de castração (Figura 1) e posteriormente foram adotados por 

moradores da cidade em uma feira de adoção promovida pelo projeto (Figura 2). Para 

adoção, os interessados passavam por rigorosa e, após aprovado como adotante, 

assinavam um termo de compromisso garantindo a posse responsável do animal.  

 

Figura 1: Castração dos animais destinados à doação      Figura 2: Feira de Adoção promovida pelo projeto 

                          

 

Resultados  

 

As palestras nas escolas conseguiram alcançar um número médio de 800 alunos; 

as entrevistas e programas em televisão, rádio e internet atingiram um número 



considerável de pessoas e a feira de adoção foi visitada diretamente por 250 pessoas, 

além dos transeuntes que passavam pela praça no dia do evento. De forma direta, 1050 

pessoas receberam informações presenciais sobre o tema, conforme demonstrado no 

Quadro 1, além dos que receberam as informações através dos meios de comunicação. 

Quadro 1- Distribuição do público alvo de acordo com os locais visitados para a 

exposição do Projeto Posse Responsável de Cães e Gatos: uma questão de 

consciência. 

 Local  Público atingido 

Escolas 800 

Feira de adoção 250 

Total 1050 

 

As visitas realizadas nas associações comunitárias evidenciaram deficiência por 

parte do público, não só no grau de conhecimento a respeito de cuidados básicos com os 

animais, mas também a respeito das zoonoses relacionadas, as quais foram 

devidamente esclarecidas e desmitificadas, assim como a importância de se adotar a 

posse responsável e consciente dos animais de companhia. 

Em relação à feira de adoção, foram atendidas as expectativas, uma vez que 

houve a participação ativa e direta de um número considerável de visitantes que se 

mostraram receptivos às informações ali transmitidas. Além disso, foi garantida uma 

qualidade de vida aos animais doados na feira, os quais outrora viviam perambulando 

pelas ruas das cidades.  

 

Conclusão 

 

 O projeto transmitiu conhecimento necessário sobre a posse responsável 

de cães e gatos, bem como conscientizou a população a cerca do tema e promoveu bem 

estar a 11 animais que viviam pelas ruas da cidade, os quais ganharam um lar e melhoria 

na qualidade de vida dos mesmos.  
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