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Organização da Apresentação 

• 1) Aspectos conceituais da substituição 

 

 

• 2) Métodos alternativos 

 

 

• 3) Resultados do projeto de Educação 
Humanitária na UFRRJ 



1) Aspectos Conceituais 



Primum non nocere 



“cria o hábito de duas coisas: 
socorrer ou, ao menos, não causar danos” 
 

Máxima da Tradição Hipocrática 
 



                         Professor(a) 
                         

 

 

 

        Animal                     Estudante 

Contexto dos Espaços de Ensino-Aprendizagem 



Contextualizando a nossa 
experiência na UFRRJ 

 



A inserção sistemática do tema na UFRRJ 

• Projeto Castração (DMCV/IV) 
 

• Projeto SOS Animal (IZ) 
 
• Grupo Katumbaia – Programa de Integração/NAEPE-MV (2010) e eventos 

independentes 
 

• 4 Ciclos: Animais, Ensino e Ciência/Grupo PET MV e Katumbaia (2013 e 2014) 
 

• CEUAS: 2013 
 

• Disciplina de Bioética e Bem Estar Animal (2014) 
 
• Objeção de consciência: estudantes de medicina veterinária e ciências biológicas 

(desde 2013 – outros mais antigos) 
 

• Comissões de Objeção de Consciência (IV e ICBS) 
 









PALESTRANTES NOS 4 CICLOS “ANIMAIS 
ENSINO E PESQUISA” 2013-2014 

• Prof. Dr. Thales Tréz (UNIFENAS/Instituto 1R) 

• Profª. Drª. Cristina Lorenzon (IZ/UFRRJ) 

• Prof. Dr. Wellington Cortez (ICBS/UFRRJ) 

• Profª. Drª. Ana Brasil (ICBS/UFRRJ) 

• Prof. Dr. Fábio Scoth (IV/UFRRJ) 

• Dr. Sérgio Greif (Biólogo/SP) 

• Profª Drª. Marta Fernanda (IV/UFRRJ) 

• Profª. Drª. Magda Medeiros (ICBS/UFRRJ) 

• Prof. Dr. Róber Baschinski (Biólogo/Instituto 1R) 

• Prof. Drª. Sandra Thomé (IV/UFRRJ) 

• Prof. Dr. Luciano Alonso (ICBS/UFRRJ) 

 

 



Organização dos Ciclos 

 

 

• Grupo PET Medicina Veterinária 

 

• Grupo Katumbaia – ativismo por direitos 
animais 



 



 



 



 



 



Palestra CEUA/IV – Novembro 2014 

• “PERSPECTIVAS ÉTICAS NO USO DE ANIMAIS 
NÃO HUMANOS: ABOLICIONISTA, UTILITARISTA 
E BEM-ESTARISTA” 

 

•  Profª. Drª. Rita Leal Paixão (UFF) 

 

• Dr. Carlos Müller (Fiocruz) 

 

• Drª. Rosangela Ribeiro (WAP)  

 



Objetivo: debater, reconhecer a 
complexidade 

do tema e avançar para novo patamar 



As cinco liberdades (BRAMBELL, 1965) 

  

1. Livre de fome e sede; 

2. Livre de desconforto; 

3. Livre de dor, ferimentos e doenças; 

4. Livre de medo e angústia; 

5. Livre para expressar seu comportamento 

natural. 



Princípio dos 3 Rs 
Russel e Burch (1959) 

• Reduction (Redução) 

 

 

• Replacement (Substituição) 

 

 

• Refinement (Refinamento) 





Declaração de Cambridge (2012) 

Nós declaramos o seguinte: "A ausência de um 
neocórtex não parece impedir que um organismo 
experimente estados afetivos. Evidências 
convergentes indicam que os animais não humanos 
têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos 
e neurofisiológicos de estados de consciência 
juntamente com a capacidade de exibir 
comportamentos intencionais. Consequentemente, 
o peso das evidências indica que os humanos não 
são os únicos a possuir os substratos neurológicos 
que geram a consciência. Animais não humanos, 
incluindo todos os mamíferos e as aves, e muitas 
outras criaturas, incluindo polvos, também possuem 
esses substratos neurológicos".  



Legislação 

• Lei 9.605/98 (Lei de crimes ambientais) 

• Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou 
mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos: 

• Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

• § 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza 
experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda 
que para fins didáticos ou científicos, quando existirem 
recursos alternativos. 

• § 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se 
ocorre morte do animal. 

 



Legislação 
Lei Arouca (Lei 11.794/2008) 

Decreto 6.899/2009 

• Princípio dos 3Rs 

• Concea 

• DBCA 2016: Animais vertebrados. Métodos 

alternativos e objeção de consciência.  

• CEUA: Aulas com animais vivos devem ser 

autorizadas pela CEUA 



DBCA 2016 

• Postura científica acertada: Objeção de 
Consciência e Métodos Alternativos 

 

• Dialoga com tendências pedagógicas 
constantes nas DCN 

 

• Dialoga com legislação: CF, Lei 9394/1996, Lei 
9.605/1998, Lei 11.794/2008, Decreto 
6.899/2009  



ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 9 
(18/08/2016) 

• Art. 2º:  

• § 1º. Observada a legislação vigente, os 
cadáveres de animais deverão ser originários 
de pessoas físicas ou jurídicas, desde que o 
animal não tenha sido eutanasiado para este 
propósito. 

• § 2º. ...sendo importante considerar que o 
trabalho conjunto de áreas como anatomia e 
cirurgia permite uma melhor preservação dos 
cadáveres. 



RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 32 
06/09/2016 

• Diretrizes de Integridade e Boas Práticas para 
Produção, Manutenção ou Utilização de 
Animais em Atividades de Ensino ou Pesquisa 
Científica. 

  Apresenta relação de Princípios Gerais e 
Específicos, tais como: 

• a) responsabilidade em conhecer as 
normativas para o uso de animais no ensino e 
pesquisa. 



RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 32 
06/09/2016 

a) Perseverança na busca de métodos 
alternativos para a substituição do modelo 
animal; 

g) Responsabilidade em conhecer o uso de 
métodos alternativos para o ensino 
desenvolvido em outras instituições. 

h) Avaliar cuidadosamente o uso didático de 
animais na aquisição de capacidades 
cognitivas no ensino.  



O corpo teórico normativo vai se 
materializar em vias institucionais 

• Colegiados de Curso 

 

• Núcleo Docente Estruturante 

 

• Projeto Pedagógico de Curso 

 

• Sujeitos e Espaços de Ensino-aprendizagem: 
professores, estudantes, salas de aula, 
laboratórios 

 



Questões para reflexão coletiva 

Os Métodos Alternativos ao uso prejudicial de animais 
são previstos?  

 

São realizados encontros, reuniões, oficinas, etc. para 
tratar este tema? 

 

Há estudantes objetores?  

 

Os docentes entendem os conceitos, práticas , leis e 
normas envolvendo o uso de animais no ensino? 



Uso de animais no ensino 

• Uso neutro 

 

• Uso benéfico 

 

• Uso prejudicial 



Trez, 2015 

Processo de mudança para métodos 
substitutivos: dois grandes motivos 

• 1) obsolescência do método 
tradicional, diante das novas 
tecnologias e abordagens 

• 2) alto potencial de conflito, 
comprometendo a validade 
pedagógica 



2) Métodos Alternativos 



Uso de animais no ensino 

• Uso neutro 

 

 

• Uso benéfico 

 

 

• Uso prejudicial: inaceitável, 
desnecessário, anti-didático, deve ser 
abolido. 



Uso neutro 

 



Uso neutro 

 



Uso neutro 

 



Uso benéfico 

 



Uso benéfico 

 



Uso benéfico 

 



Uso prejudicial 

 



Ensino de Anatomia Animal 

• Obtenção ética de cadáveres 

 

• Modelos sintéticos 

 

• Modelagens feitas pelos alunos 

 

• Vídeos e fotos 



Obtenção ética de cadáveres 

• Desde os anos 1990 em faculdades de 

veterinária nos EUA/Austrália/Alemanha 

 

• Programas de doação de cadáveres 

 

• Opção humanitária para cadáveres que 

seriam cremados ou abandonados em 

hospitais e clínicas veterinárias 

 

 



SILVA, R. M. G. (2003). Avaliação do 
método de ensino da Técnica 
Cirúrgica utilizando cadáveres 
quimicamente preservados. 



Fixação 
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Identificação 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Gentilmente cedido por: Prof. Drª. Rosane Maria Guimarães da Silva 



 Utilização dos cadáveres nas aulas 

Gentilmente cedido por: Prof. Drª. Rosane Maria Guimarães da Silva 



Aula prática de Técnica Cirúrgica-FMVZ/USP 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Gentilmente cedido por: Prof. Drª. Rosane Maria Guimarães da Silva 



Preservação pelo Formol 
Preservação pela Solução de 

Larssen Modificada 

Gentilmente cedido por: Prof. Drª. Rosane Maria Guimarães da Silva 
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Concurso WPA – 2015/apoio CFMV 

 

http://portal.cfmv.gov.br/noticia/index/id/4494 

http://portal.cfmv.gov.br/noticia/index/id/4494
















Fisioprat 



Fisioprat 



Fisioprat 



Fisioprat 



Pele artificial para suturas 
https://www.sutureskin.com.br 
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http://www.insektenmodelle.de/en/models/i_008_Red_wood_ant.php 



http://www.insektenmodelle.de/en/models/s_120_money-spider.php 



http://www.insektenmodelle.de/en/models/i_200_common-grasshopper.php 



O que não deve acontecer na prática 
pedagógica envolvendo o uso de animais 

• Crueldade/dor/desconforto nos animais 

• Dessensibilização do estudante 

• Opressão contra quem pensa diferente 

• Sectarismo 

• Negação do direito de objeção 

 

 

 



Predisposição dos professores 

 

• Participação em debates e cursos de 

formação 

 

• Posicionamento claro: dizer se é pró ou 

anti-vivissecção 

 

• Respeito ao direito de objeção 

 

 

 

 



Participação da Comunidade 

• Aos membros da comunidade acadêmica: 

Combater a arrogância acadêmica 

 

Garantir ampla participação nas grandes questões 
e nos grandes debates 

 

Docentes, técnicos administrativos e alunos, e 
demais interessados da sociedade civil. Todos 
podem e devem opinar 

 

Transparência e democracia são fundamentais 



3) A experiência na UFRRJ 

 



Resultados do Projeto de Ensino 
humanitário na UFRRJ 

• Obtenção ética de cadáveres no HV 

 

• Obtenção ética de cadáveres no CETAS 

 

• Exposição do tema na comunidade 

 

• Aulas interativas em parceria com o LIAS 



Resultados do Projeto de Ensino 
humanitário na UFRRJ 

• Orientação de trabalhos de iniciação 
científica e mestrado/animais silvestres 

 

• Criação de linha de pesquisa em 
ecomorfologia 

 



Resultados do Projeto de Ensino 
humanitário na UFRRJ 

• Início de estudos sobre ecologia de estradas 

 

 

• Maior participação em trabalhos 
interdisciplinares (histologia, patologia, 
técnicas cirúrgicas, medicina veterinária 
legal) 

 



Aula de integração/Anest. e Téc. Cir. 
Orientação Técnica nº 9 



Atividades com a Ed. Básica  



Participação:  
Saúde Global 



Atividade de Ensino e Extensão/LIAS 

 



Atividade de Ensino e Extensão/LIAS  



Reconhecimento e 
institucionalização da objeção de 
consciência no curso de medicina 

Veterinária da UFRRJ 

• Comissão de objeção de consciência para 
sistematizar a proposta 

• Avaliação no Colegiado de Curso 

• Avaliação do Conselho de Unidade 







Considerações finais 
• O uso benéfico e o uso neutro de animais são 

positivos. Não é verdade que se defende a não 
participação de animais no ensino, mas apenas o uso 
prejudicial deve ser abolido. 
 

• Aquisição de modelos sintéticos, vídeos, softwares e a 
capacitação de docentes e técnicos para trabalho com 
MA é importante 
 

• Atividades com animais na comunidade, com TCLE do 
tutor, propiciam oportunidades de aprendizagem com 
uso benéfico de animais: Campanhas de castração, para 
avaliação nutricional, odontológica, dentre outras.  



Para saber mais sobre Métodos 
Alternativos e Objeção de Consciência 

http://www.interniche.org/ http://www.1rnet.org/ 



Muito obrigado! 

Luciano da Silva Alonso 

Médico Veterinário/M. Sc./Dr. 

alonso.rural@gmail.com 

UFRRJ – ICBS - DAAH 

RedEH – Rede Nacional de Educação Humanitária 

mailto:alonso.rural@gmail.com

