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A realização de uma pesquisa busca, muitas vezes, concretizar um desejo de compreensão 

de alguma particularidade que verificamos na realidade vivida. Desta forma, o desejo que 

motivou-nos à realização da pesquisa que vamos apresentar foi despertado a partir da percepção 

de que, em nossa sociedade, vivemos um momento entremeado por várias contradições e dentre 

elas uma que se refere mais especificamente aos animais não humanos. 

Ao olharmos essa realidade, verificamos que os animais não humanos estão presentes em 

nossas vidas das mais variadas maneiras: como alimentação, vestuário, entretenimento (circos, 

rodeios, touradas), testes científicos e laboratoriais, transporte, dentre outras formas que revelam 

a relação utilitarista através da qual lidamos com esses seres. Entretanto, vivemos também um 

momento que revela um outro extremo dessa relação: muitos animais de estimação estão sendo 

considerados como “verdadeiros filhos” e, em decorrência disso, vemos que a eles são dedicados 

cuidados extremados, revelando quão contraditória é essa relação, já que muitas pessoas hoje em 

dia gastam verdadeiras fortunas no tratamento de seus “bichinhos de estimação” em cuidados 

como massagens, tratamento de beleza, tingimento de pelos e unhas, psicólogos e terapeutas, 

espaços para festa, como casamentos e aniversários, evidenciando uma postura antropomórfica, 

na qual são atribuídas características humanas aos animais não humanos.  

Diante dessa constatação e motivados por um sentimento de incompreensão de tal 

realidade composta por extremos, interessou-nos compreender um pouco mais essa relação, sua 

constituição e principalmente como essa relação se delineia em âmbito escolar. Assim, algumas 

perguntas emergiram da crítica que estamos apresentando: existiriam experiências diferenciadas 

realizadas por professores na escola em que os animais não humanos são valorizados de forma 

menos utilitarista? É possível um trabalho com valores referentes aos animais não humanos mais 

coerente e desejável do ponto de vista de uma postura menos antropocêntrica e menos 

antropomórfica?   

Por acreditarmos na educação enquanto possibilidade de transformação da realidade em 

que vivemos, o que implica na possibilidade de mudança dos sujeitos que podem agir de modo 

diferente, a partir do despertar de um novo modo de sentir e pensar sua realidade, nos propomos 

a verificar os valores atribuídos por professores dos primeiros anos do ensino fundamental aos 

animais não humanos, identificando como esses valores se materializam em suas práticas. 
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Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo apresentar e analisar os resultados da 

pesquisa, bem como propor uma reflexão sobre a atual situação de exploração a que estão 

submetidos os animais não humanos em nossa sociedade e o importante papel da educação no 

processo de transformação desse quadro. 

 

Educação ambiental e o trabalho com valores: 

A situação de insustentabilidade ambiental na sociedade contemporânea, considerada por 

muitos como uma crise na relação ser humano-natureza sem precedentes na história da 

humanidade (BORNHEIM, 1985; GONÇALVES, 1996; GRÜN, 1994, 2000; LEFF, 2006), vem 

exigindo uma reflexão sobre o que se convencionou chamar de questão ambiental.  

A crise na relação sociedade-natureza, ou seja, a crise ambiental tem levado à necessidade 

de recolocar em questão a organização da sociedade ocidental, seus modos de produção e de 

consumo, a maneira de gerir os recursos naturais, o modo de vida e a ciência, apontando-se a 

necessidade de ações urgentes. 

Nesse sentido, ao buscarem uma forma de compreender e discutir caminhos para a relação 

entre ser humano e natureza, Grün (1994, 2000, 2007) e Pelizzoli (2002) assinalam que é 

necessário ponderar a respeito das possibilidades de uma ética que considere os valores e direitos 

humanos, mas que, além disso, valorize a vida como um todo e não somente a pertencente aos 

seres humanos. A proposta de uma outra relação sociedade-natureza parte da crítica ao 

paradigma e visão de mundo da modernidade e aos modelos de civilização e de progresso atuais 

(PELIZZOLI, 2002).  

Grün (2000) ressalta que uma das principais causas da degradação ambiental tem sido 

entendida a partir do fato de vivermos sob a égide de uma ética antropocêntrica. Nessa ética, o 

sistema de valores instituídos considera o ser humano como centro do universo, no qual todas as 

coisas existem em função dele e para ele. A natureza é vista como algo sem vida e mecânico, um 

elemento desprovido de valores que não os utilitários.  

Assim, entende-se que a visão mecanicista da natureza está intimamente associada à ética 

antropocêntrica, na qual o ser humano retira-se da natureza, pois sua capacidade racional 

específica, não identificada em outros seres da natureza, torna-o separado e ao mesmo tempo 

ocupando um lugar central. Estabelece-se, com isso, uma valorização utilitária da natureza: ela 

vale pelo uso que o ser humano faz dela. Segundo Cavalari (2007), 

 

essa visão mecanicista abre espaço para o domínio sem limites do homem sobre 
a Natureza, uma vez que ela traz consigo um antropocentrismo exacerbado. O 
homem, de mero conquistador e admirador, passa a ser senhor e possuidor na 
Natureza. Já que a natureza existe unicamente para servi-lo, ele pode dispor dela 
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como bem lhe aprouver. A degradação ambiental encontra-se, assim, 
plenamente justificada (p. 20, grifo da autora). 
 
 

A crise ecológica, apontada como um dos produtos da cultura ocidental, tem estimulado 

questionamentos acerca dos valores que sustentam essa cultura (GRÜN, 2000). Vários autores 

(CARVALHO, 2007; GRÜN, 2000, 2007; MARIN, 2005) afirmam que se os valores utilitaristas 

forem mantidos, nossa civilização tornar-se-á insustentável muito brevemente. 

Diante desse contexto em que se almejam mudanças, o processo educativo é apontado por 

diferentes setores sociais como uma possibilidade de transformação (CARVALHO, 1989, 2006), 

e a escola, não pode deixar de considerar a questão ambiental como um tema significativo. A 

escola, enquanto um dos setores da sociedade no qual o diálogo e a troca de saberes podem ser 

priorizados, representa um local fértil para o debate acerca dos valores que nos movem em nossa 

relação com a natureza.  

Desta forma, buscamos considerar a educação em seu sentido emancipador, ao possibilitar 

que o educando participe do desenvolvimento dos acontecimentos sociais, promovendo uma 

nova maneira de ver os fatos e, consequentemente, uma possível diminuição no processo de 

alienação a que todos estão submetidos. Essa nova visão da realidade pode refletir várias 

mudanças, sejam elas na forma de nos relacionarmos em sociedade e também com a natureza, 

visto que a forma como nos relacionamos com esta última na contemporaneidade têm expressado 

um caráter dominador (THOMAS, 1988). Diante dos vários problemas ambientais que estamos 

enfrentando, o esclarecimento sobre a relação que a sociedade vem engendrando com a natureza, 

além do modo como a valoram, poderá promover uma outra maneira de olharmos e entendermos 

a questão ambiental. 

Para tanto, vários autores (RODRIGUES, 2001; LASTÓRIA, 2003; GOERGEN, 2005; 

GRÜN, 2003, 2007) têm argumentado a favor de uma educação que priorize o trabalho com 

valores. Ao trabalhar com valores, verificamos que a educação traz em seu bojo aspectos que 

envolvem valores utilitaristas a serem superados e modificados na relação entre ser humano e 

natureza.  

Educadores, pesquisadores e ativistas têm apontado tais aspectos como fundamentais para 

a concretização de um diferente modo de convivência com a natureza. Nesta, tanto homens 

quanto meio ambiente devem ser valorizados pelo que são e não somente a partir dos valores que 

lhes são atribuídos na sociedade contemporânea, balizados por uma racionalidade instrumental a 

serviço de um desenvolvimento industrial e econômico excludente.  

E é nesse contexto que a escola, enquanto um dos locais em que se promove a educação 

adquire um papel significativo. É possível compreendermos a escola enquanto instituição 
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formadora de indivíduos para o convívio social e que, por isso, representa um importante meio 

de transmissão de sentidos e significados que orientam a prática dos mesmos.  

A educação ambiental se insere nesse contexto, já que está associada à necessidade de 

reflexão que os impasses ambientais têm nos apresentado, envolvendo as crescentes 

necessidades humanas e o esgotamento de alguns elementos naturais. A crise ambiental que 

aflige nossa sociedade torna a educação ambiental uma experiência imprescindível.  

Entretanto, esse trabalho não é fácil, pois segundo Grün (2000),  

 

a tarefa que a educação ambiental terá pela frente é dupla. Será necessária uma 
crítica radical e permanente aos processos objetificantes promovidos e 
sustentados pela ética antropocêntrica do racionalismo moderno. (p. 51).  
 
 
 

  Nesse sentido, há a exigência de uma atuação que valorize os aspectos éticos, pois 

segundo Isabel Carvalho (2001), o campo ambiental busca afirmar-se no campo de conflito entre 

as racionalidades que atuam em nossa sociedade e a ética que exige uma reflexão sobre a forma 

como nossa sociedade tem se relacionado com a natureza.  

Ao considerarmos o caráter crítico da educação ambiental, constatamos que o trabalho com 

valores é imprescindível no trato com as questões ambientais. Uma das tarefas da educação 

ambiental é questionar os valores que regem o agir humano em sua relação com a natureza.  Para 

Grün (2000), seria importante estudar o processo de afirmação e legitimação de tais valores, uma 

vez que esses naturalizam o fato de que o ser humano, ao olhar para a natureza, percebe-a como 

algo a ser possuído e tornado objeto, conferindo-lhe um valor instrumental e utilitarista.  

Quanto a esse trabalho, Bonotto (2003) afirma: 

 

[...] ao se pensar no trabalho educativo, desponta a necessidade de um trabalho 
amplo e profundo. De um lado, desponta a necessidade de um processo de 
análise e discussão das influências que nosso modelo de sociedade, juntamente 
com a ciência e tecnologia intrinsecamente associadas a esse modelo, exercem 
sobre a sociedade em geral e no estabelecimento da crise ambiental. Por outro 
lado, faz-se necessário partir para propostas educativas que permitam, de 
maneira explícita e intencional, o trabalho com valores, buscando tanto a 
identificação de concepções e valores que subjazem à visão de mundo 
instituída, como o trabalho com novas propostas, que possam subsidiar uma 
nova prática por parte da sociedade. (p. 9) 

 

Ao serem reconhecidos, esses valores podem ser criticados e por meio de uma educação 

que valorize o social juntamente com o natural, a educação ambiental pode representar um 

importante instrumento de reflexão que objetive a valorização de todas as formas de vida, 

ensinando-nos que a natureza tem seu valor e merece ser reconhecida. No entanto, esse 
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reconhecimento não deve visar apenas uma conservação para que a humanidade não sofra as 

consequências de um futuro insustentável, mas um reconhecimento que considere os valores dos 

seres independentemente do que representam para nós. 

 

Os valores atribuídos aos animais não humanos: as influências da educação e da cultura 

Mesmo diante do reconhecimento da necessidade premente de um trabalho em relação ao 

meio ambiente, é possível verificar que várias atividades adotadas pela escola incluem a 

transmissão em sala de aula de um conjunto de conhecimentos no qual a natureza é destituída de 

valores outros que não os instrumentais: as entidades não humanas, como plantas e animais, são 

entendidas apenas do ponto de vista de sua adequação às necessidades do homem.  

Segundo Grün (2000), na base da atual educação está a “cisão cartesiana entre natureza e 

cultura” (p. 55). Como consequência, observam-se as áreas do silêncio no currículo da educação 

moderna que, segundo ele, são evidenciadas na ausência de referência ao fato de que os eventos 

humanos ocorrem em ambiente natural. “A natureza é esquecida, recalcada e reprimida. Ela é 

silenciada” (Grün, 2000, p. 51). 

Dessa maneira, podemos constatar que o ensino formal sofre influência de um modelo 

fragmentador e dualista, que separa o cultural e o natural, ou seja, o ser humano e a natureza. Um 

exemplo de tal afirmação pode ser identificado no ensino das ciências de natureza. É possível 

observar que essa disciplina evidencia muitas vezes o meio ambiente e os seres que nele vivem a 

partir de características úteis aos homens, sendo somente assim valorizados na maioria das vezes 

(SANTOS, 2000; DINIS e TOMAZELLO, 2005; BONOTTO e SEMPREBONE, 2007). 

Animais e plantas são classificados e rotulados de acordo com padrões estabelecidos socialmente 

como o belo, o feio, o asqueroso, o nojento e o agradável (SANTOS, 2000). Ficam em segundo 

plano as características próprias dos seres vivos importantes para sua sobrevivência e para o 

equilíbrio do meio. Assim sendo, 

 

aranhas, escorpiões, piolhos, baratas, vermes, cobras, sapos, lagartixas, 
tubarões, morcegos, entre vários outros animais considerados feios, nojentos, 
escorregadios, transmissores de doenças, perigosos, venenosos, sujos etc, 
dificilmente são considerados “dignos” de sobreviverem – as nossas aulas, 
livros didáticos e científicos, as narrativas dos filmes de história natural (os 
antigos pelo menos), os filmes de cultura popular de grande circulação 
(Tubarão, Aracnofobia, Anaconda, Piranhas), as revistas de divulgação 
científica, entre outros produtos e práticas culturais, não contribuem para tais 
representações acerca destes animais? (SANTOS, 2000, p. 20). 
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Nesse sentido, com relação aos animais não humanos, podemos considerar que a escola, 

dentre outras instâncias sociais, representa, nesses momentos, um instrumento de transmissão de 

valores utilitaristas, concebendo os animais não humanos, não com valores próprios, mas 

evidenciando aplicações úteis ao desenvolvimento da vida humana, ou seja, a partir de uma 

valorização utilitarista dos mesmos.  

Por outro lado é possível observar que, nos primeiros anos do ensino fundamental, além da 

valorização dos aspectos úteis dos animais, os mesmos são apresentados aos alunos a partir de 

recursos didáticos através dos quais esses seres são antropomorfizados, um processo em que 

características humanas são atribuídas aos animais não humanos (PIAGET, 2005).  

É possível evidenciar facilmente a antropomorfização em filmes e livros infantis e até 

mesmo em livros paradidáticos de séries iniciais do ensino fundamental, nos quais os animais 

constituem famílias semelhantes às humanas, externam sentimentos caracteristicamente humanos 

como amizade, fraternidade, companheirismo, soberba, inveja, paixão, dentre outros. Muitas 

dessas histórias romantizam uma relação harmônica entre humanos e animais. 

Diante disso é pertinente reconhecermos o papel que a escola possui na difusão de valores 

envolvidos na relação dos homens com os demais animais, e a reflexão quanto às possibilidades 

de um posicionamento menos contraditório e antropocêntrico. Bonotto e Semprebone (2007), 

afirmam que diante dos aspectos problemáticos  

 

[...] percebe-se o papel primordial do professor, que, na medida em que 
identifica as limitações do livro didático, pode ajudar os alunos a refletirem 
sobre elas, além de poder/ dever selecionar outros materiais que complementem 
o trabalho educativo, naquilo que o livro mostrar-se impróprio (p. 8).  

 

 

Motivados por tais desafios e contradições, buscamos compreender como professores 

lidam com essa questão em suas aulas, como concebem e trabalham o tema relativo aos animais 

não humanos em suas práticas diárias. Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa que visava 

verificar as valorações atribuídas por professores dos primeiros anos do ensino fundamental aos 

animais não humanos, buscando caracterizar a forma como essas valorações se materializavam 

em suas práticas. 

 

A pesquisa: 

A pesquisa que desenvolvemos é caracterizada por referenciais e métodos de natureza 

qualitativa (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1988; ANDRÉ e LÜDKE, 2001; 

MINAYO, 1994) e investigou um projeto extracurricular ocorrido no ano de 2007 em uma 
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escola de ensino fundamental (EF) de uma cidade do interior paulista1. Tal projeto teve por 

objetivo o aprofundamento de questões relacionadas ao tema central “Meio Ambiente” e cada 

uma das escolas municipais da cidade recebeu um sub-tema relacionado ao meio ambiente. A 

escola em que realizamos a pesquisa desenvolveu o trabalho com o tema “Fauna”. 

O desenvolvimento do projeto na escola consistiu-se no estudo e aprofundamento do tema 

por parte das professoras e seus alunos, sendo que para o encerramento desse projeto cada classe 

criou um ou alguns livros sobre os estudos desenvolvidos. 

A coleta de dados foi realizada posteriormente ao encerramento desse trabalho, o que nos 

impediu de observar diretamente o trabalho em sala de aula. Utilizamo-nos então de três 

instrumentos: questionário, entrevista e análise documental. Os questionários e entrevistas foram 

realizados com dezenove professoras que desenvolveram o projeto e se dispuseram a colaborar 

com essa investigação.  

No caso da análise documental, esta foi realizada a partir dos livros produzidos pelos alunos 

e essas professoras durante o encerramento do projeto “Fauna”. Esses livros constituíram-se para 

nós uma fonte de dados muito rica ao representarem a materialização do trabalho desenvolvido 

na sala de aula, podendo fornecer dados valiosos a respeito das valorações atribuídas aos animais 

nessas aulas. 

Após a coleta dos dados, procedemos à análise dos mesmos a partir da metodologia de 

Análise de Conteúdo (Bauer, 2002). Segundo ele, a análise de conteúdo (AC) 

 

é uma técnica para produzir inferências de um texto focal para seu contexto 
social de maneira objetivada. [...] A validade da AC deve ser julgada em termos 
[...] de sua fundamentação nos materiais pesquisados e sua congruência com a 
teoria do pesquisador, e à luz de seus objetivos de pesquisa (BAUER, 2002, p. 
191). 
 
 

Durante a sistematização dos dados obtidos, organizamos os mesmos a partir de grupos 

que representavam as principais tendências e linguagens evidenciadas pelas professoras nos 

instrumentos de coleta de dados, o que será apresentado a seguir.  

 

Os animais e seus valores segundo professoras do EF: tendências e linguagens 

Procederemos à apresentação e discussão dos dados em duas partes: uma abordando as 

duas tendências valorativas demonstradas pelas professoras durante as três fases de coleta de 

dados e uma outra seção abordando os tipos de linguagens empregadas pelas professoras mais 

                                                 
1 Por questões éticas, tanto nome da cidade, quanto da escola e das professoras participante não serão divulgados. 
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especificamente nos livros por elas produzidos juntamente com os alunos durante a realização do 

projeto. 

 

1) Tendências valorativas: 

A análise dos dados obtidos por essa pesquisa evidenciou duas grandes tendências 

valorativas demonstradas pelas professoras participantes em relação aos animais não humanos, o 

antropocentrismo e o antropomorfismo. 

 

1.1) Antropocentrismo:  

No antropocentrismo, o ser humano é tido como centro, como o ser mais importante dentre 

os demais seres vivos e não vivos e, por isso, muitos consideram que a ele todos os elementos 

naturais pertencem. A partir daí, toda a exploração dos elementos naturais pode tornar-se 

justificada, já que sendo o ser humano o ser mais importante, suas ações são corroboradas pela 

necessidade de reprodução e manutenção da vida humana, mesmo que em detrimento de outras 

formas de vida.  

Ao analisarmos os dados verificamos que o antropocentrismo revelou-se uma tendência 

valorativa muito evidenciada pelas professoras. Essa tendência relaciona-se na maioria dos 

casos, com o utilitarismo, ou seja, aquilo que a natureza e seus elementos constitutivos valem a 

partir das utilidades que lhes são dadas nas sociedades humanas. Assim, além de se considerar o 

ser mais importante e o centro dentre todos os outros seres, os humanos apregoam a natureza 

pela utilidade que se tem dela, tornando-a recurso.  

Nos questionários e entrevistas, essa tendência valorativa se contrapunha a uma visão mais 

ecológica. Isso foi evidenciado na distribuição dos posicionamentos das professoras em uma 

linha contínua, em que, em um extremo foram situadas as professoras que apresentaram a 

tendência antropocêntrica de forma mais evidente, a partir de uma visão utilitarista dos animais 

não humanos. Afastando-se desse extremo foram situadas outras professoras que conseguiram 

evitar - em maior ou menor grau - posicionamentos antropocêntricos, ao apresentarem uma visão 

de interdependência dos seres vivos em uma perspectiva ecológica, descentrando a figura 

humana do conjunto de seres vivos. 

Consideramos que o afastamento de uma perspectiva antropocêntrica mais radical aponta-

nos para as possibilidades de um tratamento mais adequado do assunto, sem pretendermos a 

inversão para o extremo oposto de descentração, que talvez nunca possa ocorrer de fato (SOUZA 

e SOUZA, 2003), nem significa, a nosso ver, uma perspectiva mais avançada de relação entre os 

humanos e os animais não humanos (BONOTTO e SEMPREBONE, 2007). 
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1.2) Antropomorfismo:  

A tendência de valorizar os animais não humanos a partir da atribuição de características 

humanas a eles ou então considerar o animal como um ser humano foi uma perspectiva muito 

comum dentre as respostas de algumas professoras tanto no questionário quanto na entrevista, 

bem como em alguns livros produzidos no projeto.  

Diferentemente da perspectiva antropocêntrica, essa tendência valorativa evidencia modos 

de aproximação diferenciados em relação aos animais não humanos, em que se busca um 

envolvimento afetivo principalmente da criança com relação ao animal.  

Apesar da intenção em se buscar criar uma aproximação afetiva em relação a esses seres, a 

nosso ver, esse modo de compreender os animais apresenta um aspecto negativo, porque pode 

gerar uma perspectiva pouco aprofundada dos problemas envolvidos na relação humano/não 

humano. De acordo com Anderson & Henderson (2005), a apresentação dos animais de forma 

antropomorfizada pode influenciar crenças, formar comportamentos de afeto, e determinar ações 

futuras. Assim, por ser operada de modo muitas vezes inconsciente, essa ação pode influenciar 

representações no começo da infância que podem ser replicadas nas nossas relações adultas, 

exercendo uma poderosa e onipresente influência no nosso comportamento quando adultos. 

Afirmam esses autores, ainda, que quando expectativas são desenvolvidas por 

representações mal orientadas, a maneira que nós nos relacionamos com animais reais – em 

todos os contextos – é afetada. Para salientar tal afirmação, as autoras assinalam que, ao buscar 

nos animais verdadeiros as características exibidas em filmes e histórias que os 

antropomorfizam, muitas pessoas se decepcionam, sendo esse um dos principais motivos que as 

levam a abandonar seus animais de estimação. 

Assim, é preciso questionar o quanto o antropomorfismo, um processo espontâneo do 

pensamento infantil (Piaget, 2005) deve ser reforçado pela escola. 

 

2) Tipos de linguagens: 

Os livros elaborados pelas professoras e alunos da escola eram formados por imagens e 

textos. Quando analisamos a linguagem utilizada pela professora e seus alunos para tratar o 

tema, chegamos a três tipos mais evidentes, que denominamos: científica, artística e mista. 

Observando esses tipos de linguagens percebemos alguns aspectos significativos, como 

descreveremos a seguir. 

 

2.1) Linguagem Científica (C): 

Os livros que compõem esse grupo objetivam, quase sempre, tratar o tema “Fauna” a partir 

de uma perspectiva descritivo/classificatória, apontando as principais características dos animais. 
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Além disso, alguns desses livros explicitam também uma preocupação conservacionista, 

implícita também nos demais, articulando o “Conhecer para proteger” (PEDROSA, 2006).  

No que se refere ao contexto relativo aos valores, verificamos que por meio da linguagem 

científica os indivíduos parecem procurar serem objetivos, imparciais e neutros. Desta forma, 

verificamos que o conhecimento apresentado nos livros que estamos apresentando aproxima-se 

do chamado conhecimento científico (TRIVELATO, 2005). 

Na interpretação da ciência como axiologicamente neutra, segundo Lacey (2004), os 

valores (morais e sociais) não têm qualquer papel, ou seja, eles não devem constar dos critérios 

de produção de juízos científicos e “não tem papel fundamental nas práticas de aquisição e de 

apreciação da compreensão científica” (p. 473). 

É importante lembrar, nesse sentido, que a abordagem descritivo-classificatória está 

associada ao método analítico, base das ciências naturais modernas (TRIVELATO, 2005). Na 

escola, normalmente, a abordagem dos seres vivos, e consequentemente dos animais, é 

considerada como um conhecimento relativo às ciências naturais, fato confirmado pelas 

professoras durante as entrevistas. Acreditamos que devido a tal associação, essa abordagem 

acaba por influenciar os professores quando concebem suas atividades em sala de aula relativas 

aos animais não humanos. 

Diante de tais reflexões, parece-nos que a elaboração de uma parte significativa dos livros 

por professoras e alunos, mostrou-se como um indicativo da ação de uma cultura presente no 

interior da escola em relação ao conhecimento científico. Entretanto, concordando com os 

autores citados anteriormente (CAMARGO 2007; PEDROSA, 2006; TRIVELATO, 2005), 

acreditamos que professor possui um papel essencial nesse processo, ele é portador da 

possibilidade de escolher limitar o conhecimento a uma “idolatria exacerbada” pela ciência ou 

trabalhar a partir de formas diversificadas de conhecimentos que valorizem diferentes 

abordagens. 

Ao olhar para os animais com um olhar que descreve e deixa de aprofundar e 

problematizar a situação da extinção dos animais como uma das conseqüências da dominação 

humana sobre a natureza, o professor e os alunos podem acabar se aproximando da crença na 

ciência - e no conhecimento dela advindo - como soluções automáticas para tais problemas, não 

se vislumbrando a necessidade de uma nova relação sob a perspectiva de um olhar menos 

racional-instrumental. 

Com isso não estamos propondo uma desvalorização do conhecimento científico. Antes o 

que se objetiva é associar as realidades vividas pelos professores e alunos ao processo de 

construção do conhecimento, valorizando as experiências culturais e pessoais dos sujeitos 
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envolvidos em tais processos, além de uma visão mais crítica com relação ao próprio 

conhecimento científico, com suas implicações diante dos problemas ambientais. 

 
2.2) Linguagem Artística (A): 

Nos livros que compõem esse grupo, a linguagem empregada pelas professoras aproxima-

se do que denominados de linguagem artística. Esses livros buscam proporcionar um modo de 

aproximação aos animais não humanos através de diferentes formas e não necessariamente pela 

via cognitiva, no sentido de “conhecimento científico”, preciso de realidade, mas propondo um 

envolvimento a partir de outras vias, como a da sensibilidade. 

Um elemento comum encontrado em vários desses livros é a apreciação dos animais a 

partir de obras artísticas. Nesses livros as professoras apresentam o trabalho que realizaram junto 

a seus alunos a partir da utilização de canções, cantigas, fábulas, histórias em quadrinhos, 

poesias, dentre outros, para abordar o tema “Fauna”.  

A obra de arte, de acordo com Duarte Jr. (2007), é sempre uma expressão de sentimentos, 

uma expressão concreta que adquire o estatuto de um símbolo, pois a obra de arte não objetiva 

transmitir significados cognitivos, antes exprimir, mostrar uma “visão direta dos sentimentos, 

nunca um significativo conceitual” (p. 83). 

Dessa maneira, esses livros conseguem apresentar o tema de uma maneira diferente, 

criativa, não se prendendo à descrição biológica dos animais, mas, a partir de obras artísticas, 

reunindo a vida humana com a dos demais animais, ressaltando suas formas, diversidade, cores 

etc. Entretanto, alguns trabalhos, ao utilizarem fábulas2 e algumas músicas em suas páginas, 

acabam evidenciando o antropomorfismo e toda a problemática envolvida nesse processo, 

conforme apontado anteriormente. 

Vale ressaltar um trabalho diferenciado presente no livro A Fauna do Amor. Ele foi 

baseado no conto do Gato de Botas, porém nessa história o gato de botas é um garoto. As 

imagens que temos ao ver o livro são fotos dos próprios alunos interpretando a história, 

mostrando que a professora, ao trabalhar a história junto a seus alunos, optou por destacar que 

nessa história, apesar de um gato ser originalmente o personagem principal, suas atitudes são 

humanas, sendo a opção em apresentar o gato de botas com a imagem de um humano um 

resultado diferenciado. 

No livro O Tangran dos Animais, vemos a utilização do Tangran para apresentar a 

variedade das formas dos animais e toda beleza desse jogo chinês. Esse livro representa para nós 

                                                 
2 De acordo com Vygotsky (1999), o trabalho com fábulas visa de fato trabalhar as relações e dilemas humanos, e 
parece não ter surgido com a intenção de lidar com os animais. Se um professor deseja trabalhar esse tema, é 
necessário refletir sobre a pertinência de se empregar esse tipo de narrativa. 
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uma experiência muito significativa já que, ao criá-lo, a professora optou por não utilizar textos 

explicativos, mas apenas formas geométricas coloridas e diversificadas com as quais os alunos 

montaram as figuras dos animais. Tal prática explorou muito mais a ideia de que na natureza 

existe uma riqueza de seres, espécies, formas e cores que a tornam muito singular, e 

consideramos que a oportunidade dada aos alunos de experimentar uma forma tão diferente de 

olhar para os animais foi muito importante.  

Por fim, esses livros, além de apresentarem formas criativas e diferenciadas de apresentar o 

tema “Fauna” possuem outra característica: uma preocupação estética, também no destaque às 

cores e formas belas encontradas na natureza. Desta forma, acreditamos que, além dos 

conhecimentos, a experiência estética representa uma autêntica possibilidade aos professores 

quando trabalham questões relacionadas ao meio ambiente, ampliando seu trabalho. Ao 

proporcionar aos alunos a experiência de sentir e apreciar a natureza, o professor pode 

possibilitar a eles não apenas conhecê-la, mas também estabelecer com a mesma uma relação de 

interação e reciprocidade (BONOTTO, 2001). 

 

2.3) Linguagem Mista (M): 

Alguns dos livros abordaram o tema Fauna incluindo tanto elementos que descreveram os 

animais, seu habitat, alimentação, procriação, as principais causas de extinção de algumas 

espécies, dentre outros aspectos descritivos, como também a apresentação de poemas, lendas, 

contos e curiosidades sobre os animais.  

Devido à presença de uma diversificação na linguagem utilizada, esses livros, além de 

apresentar dados informativos e descritivos a respeito de determinado animal, apresentam a 

abordagem estética do tema. A nosso ver e de acordo com aquilo que discutimos anteriormente, 

esses livros proporcionaram aos alunos mais de uma forma de se apreender o tema, podendo 

evitar a ideia de um saber hegemônico e exclusivo. 

 

 

Considerações Finais: 

Ao concluirmos essa pesquisa, pudemos verificar a complexidade que envolve o processo 

valorativo. O professor, com qualquer pessoa, possui variadas formas de se relacionar com os 

animais não humanos e muitas vezes ele próprio se vê em posicionamentos contraditórios em 

relação a esses. Além disso, os alunos também enfrentam (de modo imperceptível quase sempre) 

essas contradições já que são bombardeados por imagens de animais “amiguinhos como se 

fossem gente” e ao mesmo tempo se alimentam desses mesmos animais e estudam suas partes na 

escola, quando não os matam por diversão. 
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A atribuição de valores é um processo bastante complexo. Segundo Puig (1998), os valores 

são guias de condutas que atuam quando o sujeito deve confrontar-se com situações complexas. 

No entanto, âmbito cultural das sociedades plurais, estas convivem com múltiplos e distintos 

valores. “Valores inclusive contraditórios que de modo inevitável tendem a criar desconcerto e 

desorientação nos sujeitos” (p.37). 

Diante disso, retomamos o questionamento realizado na introdução: é possível um trabalho 

com valores referentes aos animais não humanos mais coerente e desejável do ponto de vista de 

uma postura menos antropocêntrica e menos antropomórfica?  Na resposta a essa questão 

precisamos encarar a relação que se estabelece, repleta de contradições.  

Basta verificarmos as formas ambíguas com que fazemos os animais não humanos 

presentes em nossas vidas – como alimento, cobaias, diversão, artigos para consumo, 

personagens de filmes e desenhos infantis, ou ainda, como verdadeiros filhos e amigos fiéis – e 

por esse motivo acabamos infligindo-lhes, junto ao sofrimento (lembremo-nos da criação 

industrial de animais para abate, rodeios, pesquisa científica), um papel que não lhes cabe, o de 

serem transformados em humanos. 

Enfim, diante do desafio de evitar um trabalho que sedimente ainda mais as radicais 

contradições presentes na relação entre seres humanos e não humanos na escola, reforçamos a 

necessidade e as possibilidades de um trabalho com valores relativo à educação ambiental e 

principalmente no trato de questões complexas como essa, envolvendo os animais não humanos, 

na busca de caminhos mais satisfatórios de valoração, concepção e ação. Afinal, como nos 

mostraram alguns trabalhos desenvolvidos pelas professoras participantes da pesquisa, sempre há 

possibilidade de fazer diferente, de optar pelo desenvolvimento de sensibilidades e 

racionalidades que atentem para a necessidade de considerar aqueles que, apesar de diferentes, 

também possuem direitos, dentre eles, à vida com dignidade. 
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