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Resumo
O conhecimento das leis relacionadas ao uso de animais no ensino é de fundamental importância para 
os Médicos Veterinários, sendo previsto pelo código de ética da Medicina Veterinária. O trabalho teve 
como objetivo pesquisar o conhecimento dos professores e alunos sobre os recursos legais relacionados 
ao uso de animais no curso de Medicina Veterinária. A pesquisa foi realizada em cinco universidades 
do Estado do Paraná, Brasil, que ministram o curso de Medicina Veterinária. Participaram da mesma, 
21 professores e 554 alunos das disciplinas de Farmacologia, Fisiologia Animal, Anestesiologia e Técnica 
Cirúrgica Veterinária. O instrumento de coleta de informações utilizado foi um questionário semi-aberto. 
Um específico para os professores e outro específico para os alunos. As análises quantitativas e quali-
tativas dos elementos e evidências resultantes da pesquisa empírica permitiram pronunciar que 95,2% 
dos professores e 92% alunos, referiram à importância de elaboração de leis que regulamentem o uso de 
animais no ensino. Em relação ao conhecimento sobre as leis existentes, 76,2% dos professores e 45% dos 
alunos afirmaram ter conhecimento de alguma lei relacionada ao uso de animais no ensino. Da importân-
cia e existência de discussão sobre a questão do uso de animais no ensino universitário, 84,7% dos alunos 
acharam importante a discussão e 58,3% negaram a existência de tal discussão em sua universidade. A 
maior parte dos professores que referiram conhecer alguma lei, não a identifica adequadamente pelo 
número ou nome. O conhecimento legal a respeito do uso de animais no ensino mostrou-se escasso e 
inespecífico entre alunos e professores das instituições de ensino em causa.

Palavras-chave: Leis, ensino, Medicina Veterinária,animais, Brasil.

Abstract
The knowledge of laws related to the use of animals in education is crucial for veterinarians, and being 
predicted by the code of ethics of veterinary medicine. The study aimed to investigate the knowledge of 
teachers and students about the legal resources related to the use animals in Veterinary Medicine course. 
The survey was conducted in five universities in the State of Parana, Brazil, which have the Veterinary 
Medicine course. Twenty one teachers and 554 students participate in this study, from the disciplines of 
Pharmacology, Animal Physiology, Veterinary Anesthesiology and Veterinary Surgical Technique. The 
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method of information collection was a semi-open questionary, were specific for teachers and another 
one specific for students. The quantitative and qualitative analysis of the elements and the empirical 
evidence showed that 95.2% of teachers and 92% of students referred the importance of regulation the 
laws of using of animals in teaching. Regarding the knowledge of existing laws about the subject, 76.2% 
of teachers and 45% of students said they had knowledge of any law related to animal using in teaching. 
Most teachers who reported that yet knowing some law, they didn’t identify the number or the name of 
the law. The legal knowledge regarding the using of animals in teaching is scarce and non specific betwe-
en students and teachers of educational institutions concerned.

Keywords: Law, teaching,Veterinarian Medicine, animals, Brazil.

sou a ser classificada como crime ambiental, e não ape-
nas uma contravenção, pois foi revogado o Artigo 64 da 
Lei das Contravenções Penais. No que se refere ao uso de 
animais no ensino, a Lei 9.605 incrimina a realização de 
práticas dolorosas ou cruéis, caso não adotados os méto-
dos alternativos existentes, conforme dispõe o artigo 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.
§ 1ºIncorre nas mesmas penas quem realiza expe-
riência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda 
que para fins didáticos ou científicos, quando exis-
tirem recursos alternativos (7).

O código de ética do Médico Veterinário, instituído 
pela Resolução Federal n0 722, em 2002, do Conselho Fe-
deral de Medicina Veterinária, estabelece que o Médico 
Veterinário deve respeitar as necessidades fisiológicas, 
etológicas e ecológicas dos animais, conhecer a legisla-
ção de proteção aos animais, preservação dos recursos 
naturais, da biodiversidade e usar animais em práticas 
de ensino e experimentação apenas quando não houver 
alternativas cientificamente válidas (8,9).

A Resolução Federal n0 879, de 2008, do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária dispõe sobre o uso de 
animais no ensino e na pesquisa e regulamenta as Co-
missões de Ética no Uso de Animais (CEUAs) no âmbito 
da Medicina Veterinária e da Zootecnia. Esta resolução 
aborda explicitamente os animais vertebrados como se-
res sencientes, e no Capítulo II Artigo 2º considera que 
“qualquer procedimento que cause dor no ser humano 
causará dor em outras espécies de vertebrados, tendo em 
vista que os animais são seres sencientes, experimentam 
dor, prazer, felicidade, medo, frustração e ansiedade”.

Segundo a Resolução Federal n0 879, toda Instituição 
de Ensino que utilize animais deve criar e manter uma 
Comissão de Ética no Uso de Animais, a qual deve, além 
de outras atribuições, avaliar os planos de aula que en-
volva o uso de animais no ensino e desempenhar papel 
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Introdução

A preocupação relacionada aos impactos causados 
pelo uso prejudicial de animais no ensino de graduação 
tem promovido mudanças nas abordagens da educação 
científica, reconhecendo-se a necessidade de significati-
vas alterações nas propostas metodológicas instituídas 
na prática docente. O papel do educador deve ir além do 
ensino de técnicas e conceitos científicos, pois a preocu-
pação com uma formação moral é crescente, apontando a 
necessidade de se estimular o desenvolvimento de valo-
res e posturas éticas nos alunos (1,2,3). A busca por con-
trolar o uso de animais no ensino se deve essencialmente 
à maior circulação de informações sobre as condutas hu-
manas em relação ao tratamento destinado aos animais, 
provocando reflexões na percepção moral da sociedade. 
A senciência animal e o desenvolvimento do pensamento 
ético têm promovido os movimentos sociais de proteção 
animal e uma necessidade de promulgação de leis que 
normatizem as atividades relacionadas ao uso de animais 
quer no ensino ou na pesquisa. Deste modo, o trabalho 
tem como objetivo pesquisar o conhecimento dos profes-
sores e alunos sobre os recursos legais relacionados ao 
uso de animais no curso de Medicina Veterinária.

Revisão de Literatura

No Brasil, em termos legais, as atividades relaciona-
das ao uso de animais no ensino estiveram durante mui-
to tempo respaldadas unicamente na Lei Federal 6.638, 
de 1979, chamada de “Lei de Vivissecção”, a qual gerou 
controvérsia quanto a sua efetividade, por não ter sido re-
gulamentada pelo Poder Executivo (4,5,6). Em 2008, esta 
lei foi revogada pelo decreto da Lei Federal 11.794. Com 
o advento da Lei 9.605, de 1998, chamada “Lei de Crimes 
Ambientais”, a prática de maus-tratos com a fauna pas-
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consultivo e educativo. As CEUAs devem ser integradas 
por médicos veterinários, biólogos, docentes e pesquisa-
dores na área específica e um representante de sociedades 
protetoras dos animais legalmente estabelecidas no país.

As mesmas devem cumprir e fazer cumprir, no âmbi-
to de suas atribuições, as normas aplicáveis à utilização 
de animais no ensino, apontando, no Capítulo II Artigo 
4º, as seguintes exigências:

I – não utilizar animais se houver método substitutivo;
II – não utilizar métodos que induzam o sofrimento;
III – não reutilizar animais em procedimentos clínicos 
e cirúrgicos, ainda que praticados simultaneamente;
IV – utilizar animais em boas condições de saúde (10).

A Resolução Federal n0 879, indica os princípios de 
substituição, redução e refinamento no uso de animais 
com finalidade didática e no Capítulo II Artigo 5º re-
comenda que as atividades de ensino devem garantir 
o bem-estar dos animais utilizados e no Artigo 7º reco-
menda que o preceito das Cinco Liberdades do bem-estar 
animal deve ser adotado com a finalidade de manter os 
animais:

I – livres de fome, sede e desnutrição;
II – livres de desconforto;
III – livres de dor, injúrias e doenças;
IV – livres para expressar o comportamento natu-
ral da espécie;
V – livres de medo e estresse (10).

A Lei Estadual 14.037, de 2003, Institui o “Código Es-
tadual de Proteção aos Animais” estabelecendo normas 
para a proteção dos animais no Estado do Paraná, visan-
do compatibilizar o desenvolvimento sócio-econômico 
com a preservação ambiental. No Artigo 27, a lei permite 
que apenas os animais criados nos centros de pesquisa 
sejam utilizados em experimentos. No Artigo 22, em rela-
ção à vivisecção, a lei proíbe:

I - realizar experiências cujos resultados já sejam 
conhecidos ou destinados a demonstração didáti-
ca que já tenham sido firmadas ou ilustradas;[...]
IV - utilizar animal já submetido a outro experi-
mento ou realizar experiência prolongada com o 
mesmo animal (11).

Promulgada em 8 de outubro de 2008, a Lei Federal 
11.794, busca regulamentar o Inciso VII do § 1º do Ar-
tigo 225 da Constituição Federal, estabelecendo “Proce-
dimentos para uso científico de animais”; revoga a Lei 
nº6.638/79 e dá outras providências. Em 15 de julho de 
2009 esta lei foi regulamentada pela publicação do Decre-
to 6.899. A Lei 11.794 busca regulamentar o Artigo 225, § 
1º, Inciso VII, da Constituição Federal, na qual o legisla-
dor houve por bem vedar as práticas que submetam os 
animais à crueldade:

§ 1º - [...] incumbe ao poder público:

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma 
da lei, as práticas que coloquem em risco sua fun-
ção ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais à crueldade (12).

Nesse ponto cabe ressaltar que a Lei 11.794, por esta-
belecer procedimentos para o uso científico de animais, 
exige que a Lei 9.605, citada anteriormente, seja também 
atendida, pois dispõe sobre as sanções penais e admi-
nistrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente, incluindo a fauna. De forma mais es-
pecífica, no Artigo 32  § 1º, a lei proíbe a realização de 
experiência dolorosa ou cruel em animais vivos, mesmo 
que para fins didáticos ou científicos, quando existir re-
cursos alternativos, detalhando, assim como a Lei 11.794, 
o Inciso VII do Artigo 225 da Constituição Federal. Além 
disso, no Artigo 10° da Lei 11.794 fica estabelecido que 
compete às CEUAs “cumprir e fazer cumprir, no âmbito 
de suas atribuições, o disposto nesta Lei e nas demais nor-
mas aplicáveis à utilização de animais para ensino [...]”, 
exigindo que as demais leis pertinentes ao uso de animais 
sejam respeitadas.

A Lei 11.794 declara que, para fins educacionais, es-
tabelecimentos de ensino superior e escolas de educação 
profissional técnica de nível médio da área biomédica são 
autorizadas a utilizar animais1  no ensino.

Os “experimentos” são definidos como procedimen-
tos efetuados em animais visando à elucidação de fe-
nômenos fisiológicos ou patológicos, mediante técnicas 
específicas e preestabelecidas. Exclui-se de experimentos 
a profilaxia e os procedimentos veterinários realizados 
para tratamento do animal que deles necessite.

O decreto 6.899/09, que regulamenta a Lei 11.794, 
define “métodos alternativos” como procedimentos va-
lidados e internacionalmente aceitos que garantam resul-
tados semelhantes e com reprodutibilidade para atingir, 
sempre que possível, a mesma meta dos procedimentos 
substituídos por metodologias que não utilizem animais, 
que usem espécies de ordens inferiores; empreguem me-
nor número de animais, utilizem sistemas orgânicos ex 
vivos; que diminuam ou eliminem o desconforto. A Lei 
11.794 estabelece a criação do CONCEA – Conselho Na-
cional de Controle de Experimentação Animal, o qual é 
normatizado pelo decreto 6.899. O CONCEA é um órgão 
integrante da estrutura do Ministério da Ciência e Tec-
nologia, sendo uma instância colegiada multidisciplinar 
de caráter normativo, consultivo, deliberativo e recursal, 
para coordenar os procedimentos de uso científico em 
animais. Conforme o Artigo 5º, compete ao CONCEA, 
entre outras atribuições:

Inciso I: formular e zelar pelo cumprimento das 

1A Lei 11.794 se refere aos animais das espécies classificadas como filo Chordata e 
subfilo Vertebrata, excluindo-se o homem (exclusão promulgada pelo decreto 6.899).
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normas relativas à utilização humanitária e ética 
de animais com finalidade de ensino e pesquisa 
científica.
Inciso III: monitorar e avaliar a introdução de téc-
nicas alternativas que substituam a utilização de 
animais em ensino e pesquisa (13).

O CONCEA possui autoridade para restringir ou 
proibir experimentos que importem em elevado grau 
de agressão, levando em conta a relação entre o nível de 
sofrimento para o animal e os resultados práticos que se 
esperam obter. Para a realização de qualquer atividade 
de pesquisa ou ensino, a lei exige supervisão por um pro-
fissional de nível superior, graduado ou pós-graduado 
na área biomédica, vinculado à entidade de ensino ou 
pesquisa credenciada pelo CONCEA. Todas as institui-
ções que criam ou utilizam animais, seja em pesquisa ou 
ensino, devem constituir Comissões de Ética em Experi-
mentação Animal (CEUAs) e se cadastrar no CONCEA.

Conforme a lei 11.794, as CEUAs são os responsáveis 
diretos pelo uso e cuidados dos animais nas instituições, 
devendo avaliar todas as propostas para ensino e pes-
quisa que desejem utilizar animais, com autoridade para 
vetar qualquer prática em desacordo com a legislação e 
resoluções do CONCEA. As CEUAs devem manter um 
banco de dados atualizado dos pesquisadores, professo-
res e de todos os procedimentos realizados em animais 
e repassá-los ao CONCEA (5). O CONCEA, além de ser 
presidido pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnolo-
gia, terá ainda como integrantes membros representan-
tes do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), do Ministério da Saúde, do Ministério da Agri-
cultura e do Abastecimento, do Conselho de Reitores das 
Universidades do Brasil (CRUB), da Academia Brasileira 
de Ciências, da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, da Federação das Sociedades de Biologia Experi-
mental, do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, 
da Federação Nacional da Indústria Farmacêutica, Minis-
tério da Educação, Ministério do Meio Ambiente e dois 
representantes das sociedades protetoras dos animais le-
galmente estabelecidas no país (5).

A Lei 11.794 recomenda que, sempre que possível, 
as práticas de ensino utilizando animais devem ser gra-
vadas, filmadas ou fotografadas a fim de permitir sua 
reprodução em práticas futuras, evitando a repetição 
desnecessária de procedimentos didáticos com animais. 
Esta lei recomenda que o número de animais e o período 
de duração do experimento sejam o menor possível para 
que se possa alcançar o objetivo pretendido, poupando 
ao máximo o animal de sofrimento. A Lei 11.794 indica 
a utilização de sedação, anestesia e analgesia adequadas 
em caso de procedimentos que promovam dor ou angús-

tia, porém, pode permitir estudos relacionados à dor e 
angústia sem uso dos recursos acima descritos de acordo 
com autorização da CEUA. A lei veda a reutilização do 
mesmo animal depois de alcançado o objetivo principal 
do projeto de pesquisa (5).

No Artigo 14º, § 9º a lei autoriza em programa de ensi-
no a realização de vários procedimentos traumáticos em 
um mesmo animal, recomendando apenas que o animal 
esteja sob um único tempo anestésico e que seja sacrifica-
do antes de recobrar a consciência.

Define-se, no texto da nova lei, “morte por meios 
humanitários” (Artigo 3º, Inciso IV) como a morte de 
um animal em condições que envolvam um mínimo de 
sofrimento físico ou mental e recomenda a “eutanásia” 
(Artigo 14º, § 1º) sempre que esta seja tecnicamente re-
comendada ou quando ocorrer intenso sofrimento, no 
final ou no decorrer do experimento. A eutanásia deverá 
obedecer estritamente às prescrições pertinentes a cada 
espécie, conforme diretrizes do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (5).

Material e Métodos

Foram avaliadas cinco Universidades do Estado do 
Paraná, Brasil, que oferecem o curso de Medicina Ve-
terinária, sendo duas universidades privadas e três pú-
blicas. A seleção das universidades participantes incluiu 
a localização no estado do Paraná, oferecer o curso de 
Medicina Veterinária e ter pelo menos uma turma do 
curso formada. O estudo dirigiu-se para as disciplinas 
de Farmacologia, Fisiologia Animal, Técnica Cirúrgica 
e Anestesiologia Veterinária, que tradicionalmente têm 
usado animais como recurso para o ensino de determi-
nados conteúdos e para o desenvolvimento de habilida-
des específicas.

 O instrumento de pesquisa utilizado foi o ques-
tionário semi-aberto, onde foram elaborados dois ques-
tionários com diferentes conteúdos e abordagens, um 
dirigido aos professores e outro aos alunos das discipli-
nas em causa. A pesquisa contou com a colaboração de 
21 professores e 554 alunos, que responderam aos ques-
tionários. Os dados obtidos a partir dos questionários 
realizados aos professores e aos alunos foram analisa-
dos de forma qualitativa e quantitativa.

Resultados

Em relação à importância na elaboração de leis que regu-
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Sobre as leis que os professores e alunos têm conhe-
cimento, a maioria dos professores não identifica preci-
samente as leis pelo número ou pelo nome adequado, e 
outros fazem apenas menção genérica, como por exem-
plo, “lei do ano passado”, “lei agora aprovada”, “lei am-
biental” (Tabela 1). 

lamentam o uso de animais no ensino, 95,2% dos professores 
e 92% dos alunos, referiram à importância na elaboração de 
leis que regulamentem o uso de animais no ensino (Figura 1). 
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Da importância e existência de discussão sobre a ques-
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Tabela 1 . Leis brasileiras relacionadas ao uso de animais no ensino citadas pelos 

professores 

   

 

 

 

  

  

  

   

  

   

 

  

 

  

   

   

   

 

Lei que professor conhece N° %

4 25,0

 
1 6,3

 
2 12,6

1 6,3

 

1 6,3

1 6,3

1 6,3

1 6,3

1 6,3

1 6,3

3 18,8

Menção à Lei 11.794/08 (“Lei federal que regula o uso de animais”
"Lei do ano passado", "Lei agora aprovada", “Lei que regula os Comitês de 
Ética no ensino”)

CFMV Resolução 714 ("Resolução 714")

"CFMV", "CFMV 2002”

"COBEA”

"Código do direito dos animais”

"Projeto de lei”

"Uso de animais de companhia em aulas práticas”

Lei 11977/05 ("Lei do Deputado Trípoli de São Paulo")

Lei 6638/79 ("Lei da vivissecção")

Lei 9605/98 ("Lei ambiental")

Não respondeu

N° = número de professores

Tabela 1 - Leis brasileiras relacionadas ao uso de animais no 
ensino citadas pelos professores. 

A partir das respostas dos professores, foi possível 
identificar a referência a três leis federais relacionadas ao 
uso de animais no ensino e uma lei estadual, do estado 
de São Paulo. Um professor citou a Lei Federal 6.638/79, 
conhecida como “Lei da vivissecção”, a qual foi revogada 
em 2008 (10).

Um professor citou a Lei Federal 9.605, conhecida 
como “Lei de crimes ambientais”, a qual recrimina a reali-
zação de práticas dolorosas ou cruéis em animais, mesmo 
com finalidade didática, caso existam métodos substitu-
tivos (7).

Quatro professores citaram a Lei Federal 11.794/08, 
“Lei Procedimentos para o uso científico de animais”, a 
qual vigora atualmente, regulamentando o uso de ani-
mais no ensino (12).

Um professor citou a Lei Estadual 11.977/05, do Es-
tado de São Paulo, a qual institui o Código de Proteção 
aos Animais do Estado (14), porém, que não se aplica ao 
estado do Paraná.

A Resolução 714 do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CFMV) foi citada por um professor, ela ins-
titui normas reguladoras de procedimentos relativos à 
eutanásia em animais (8). Porém, as resoluções não são 
consideradas leis.

Um professor citou apenas a sigla do “CFMV”, sem 
especificar ao quê se referia, e um professor citou “CFMV 
2002”, sem indicar a resolução.
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Houve uma citação do “COBEA”, que se refere ao 
Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, o qual, em 
2008, teve seu nome modificado para Sociedade Brasileira 
de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL) e se define 
como uma sociedade civil, de caráter científico, em prol da 
experimentação animal (15). Tal órgão não exerce função 
de caráter legislativo.

Outras citações como “Código do direito dos animais”, 
“Projeto de lei”, “Uso de animais de companhia em aulas 
práticas” não puderam ser enquadradas em algum tipo de 
legislação conhecida pela falta de especificidade das res-
postas.

Por outro lado, 100% dos professores que participaram 
no estudo referiram utilizar animais em aulas práticas.

Discussão

O conhecimento das leis relacionadas ao uso de ani-
mais no ensino é de fundamental importância para os Mé-
dicos Veterinários, tanto durante a sua formação quanto 
no exercício da docência ou outras áreas dentro da pro-
fissão, sendo previsto pelo código de ética do Médico 
Veterinário, instituído pela Resolução Federal n0 722, de 
2002, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Este 
documento estabelece que o Médico Veterinário deve co-
nhecer a legislação de proteção aos animais, preservação 
dos recursos naturais, da biodiversidade e usar animais 
em práticas de ensino e experimentação apenas quando 
não houver alternativas cientificamente válidas (8,9).

Segundo Machado et al. (6), pelo ordenamento jurídi-
co brasileiro, os animais estão incluídos no rol de objetos 
e valores materiais sujeitos à apropriação individual e à 
partilha, sendo considerados como bens móveis suscetí-
veis de movimento próprio (semoventes). Nesse sentido, 
do ponto de vista jurídico, a questão da experimentação 
animal pode ser avaliada em diferentes perspectivas, con-
duzindo ao questionamento sobre o estatuto moral dos 
animais. De acordo com a perspectiva moral adotada, é 
possível observar uma maior ou menor tentativa de pro-
teção aos animais pelas normatizações desenvolvidas, o 
que integra um debate crescente em nível internacional 
(16). Por outro lado, segundo Olin (17), o primeiro passo 
na construção de uma lei deve ser a formulação de uma 
adequada lista das definições a serem utilizadas. Termos 
como “crueldade” e “sofrimento desnecessário”, por 
exemplo, podem tanto variar no seu significado, depen-
dendo da cultura de cada sociedade, como se mostrarem 
flexíveis e suscitarem diferentes interpretações, dificul-
tando o entendimento e, consequentemente, a aplicação 
legal. Nesse sentido, Paixão (16) aponta outro aspecto 

relevante quanto às definições na legislação referente às 
formas de utilização animal. Tendo em vista que nem 
toda participação animal no ensino provoca prejuízo aos 
animais, é fundamental que se proponha uma definição 
clara a esse respeito nas normas regulamentadoras de tais 
práticas.

 As formas de utilização animal foram definidas por 
Zanetti et al. (18) em seu estudo com base no prejuízo que 
possam determinar para os animais envolvidos, utilizan-
do as expressões “uso prejudicial” e “uso não prejudicial 
de animais”, sendo este último considerado como uma 
das metodologias substitutivas ao uso prejudicial de ani-
mais no ensino. A Lei Federal 11.794, que regulamenta 
o uso científico de animais, diferencia, de certa forma, o 
uso exclusivamente didático e prejudicial de animais do 
uso não prejudicial, de maneira que não considera a pro-
filaxia e os procedimentos veterinários realizados para 
tratamento do animal durante o experimento (12). É re-
levante que os professores e alunos tenham clareza para 
diferenciar o uso não prejudicial de animais no ensino do 
uso prejudicial, de forma que a definição de termos para 
designar as diferentes formas de se utilizar animais deva 
ser estabelecida nos cursos de Medicina Veterinária e de-
mais cursos que utilizem animais para o ensino.

Rollin (19) aborda essa questão e refere que a ética 
social, através das legislações e normatizações relacio-
nadas ao uso de animais no ensino, têm se manifestado 
predominantemente pela proibição à “crueldade” para 
com os animais. De acordo com Ferreira (20), a crueldade 
é a qualidade do que é cruel, definindo o adjetivo cruel 
como o que se compraz em fazer o mal, em atormentar ou 
prejudicar; duro, insensível, desumano, cruento; severo, 
rigoroso, tirano. Conforme Machado (5), uma das con-
cepções de crueldade seria a insensibilidade que enseja 
ter indiferença, ou até prazer, com o sofrimento alheio. 
Nessa perspectiva, Rollin (19) aponta que provavelmen-
te apenas os sádicos e psicopatas são enquadrados nesta 
descrição, colocando o foco das leis em comportamentos 
considerados desviados ou bizarros, de forma que as prá-
ticas colocadas como “necessárias” parecem permanecer 
invisíveis às leis e à ética social, mantendo-se naturaliza-
das e legitimadas culturalmente. Certamente, não é esse o 
propósito das leis e normatizações que visam regulamen-
tar o uso de animais no ensino e protegê-los da dor e do 
sofrimento.

Os professores que fazem uso de animais em aulas 
práticas, conforme Rollin (19), por mais que realizem 
procedimentos que causem dor e sofrimento aos animais, 
não se revelam intencionalmente cruéis, e são socialmen-
te justificados por uma intenção nobre, o ensino. Mesmo 
que o sofrimento animal possa ser reconhecido nos pro-
cedimentos realizados em aulas práticas, esse sofrimento 
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não está legalmente normatizado, pois foge da noção de 
crueldade, evitando a discussão e promovendo o que, 
conforme Paixão (3) pode ser chamado de uma “obscuri-
dade da realidade”, pela falta de uma terminologia ade-
quada que possa permitir se dialogar nessas situações. 

Novos conceitos sobre crueldade e bondade devem 
ser discutidos em relação ao uso prejudicial de animais 
no ensino, assim como outros termos relevantes que pos-
sam prejudicar o entendimento e a aplicabilidade legal, 
segundo os propósitos para os quais as leis são promul-
gadas, segundo Rollin (19). Apenas “combater a cruelda-
de”, como observado por Paixão (21), não é suficiente no 
âmbito da utilização animal no ensino.

Os desafios vão além do que as atuais legislações de-
terminam, mas não se pode negar os avanços e as mu-
danças que têm ocorrido em decorrência do maior deba-
te acerca do tema nas últimas décadas, e, no Brasil, nos 
últimos anos. A regulamentação federal mais recente re-
lacionada ao uso de animais no ensino é a mencionada 
Lei 11.794, a qual tramitou por muitos anos no Congresso 
Nacional, provavelmente devido a conflitos de diferen-
tes ordens Paixão (22). Esta lei foi promulgada apenas em 
2008 e regulamentada em 2009, o que pode ser conside-
rado bastante tardio quando comparado com os EUA e a 
Europa. A lei segue a tendência internacional, com base 
no conceito dos 3R’s (replace, reduce, refine), propostos 
por Russel e Burch (23) e na constituição de órgãos de 
regulamentação específicos para o uso de animais no en-
sino e na pesquisa científica.

A Lei Federal 11.794 tem suscitado diferentes opini-
ões, sendo considerada como um avanço legal na área da 
experimentação animal pelos cientistas brasileiros que 
fazem uso prejudicial de animais, por não apenas regula-
mentar, mas acima de tudo, permitir as práticas com uso 
de animais no ensino e pesquisa no Brasil (24). Por outro 
lado, inúmeras críticas quanto ao real propósito da lei em 
proteger os animais de procedimentos cruéis têm sido 
publicadas, referindo justamente a legalização e legitima-
ção das práticas de experimentação animal, apontando 
falhas tanto em coibir o uso prejudicial de animais como 
em estimular os métodos substitutivos e o direito à escusa 
de consciência (5,24,25).

Um elemento relevante na discussão sobre o uso de 
animais no ensino está relacionado à normatização e re-
gulamentação legal das atividades. No estudo realizado, 
a maioria dos professores e alunos referiu achar impor-
tante a elaboração de leis que regulamentem o uso de ani-
mais no ensino. Resultado semelhante foi observado nos 
estudos realizados por Bastos et al. (26) e Souza (27). Po-
rém, chama a atenção o fato de mais da metade dos alu-
nos terem relatado não conhecer nenhuma lei sobre o uso 
de animais no ensino, assim como 23,8% dos professores.

Em relação sobre quais leis os inquiridos conheciam, 
a maioria dos professores não identificou precisamente as 
leis pelo número ou nome adequados. Bastos et al.(26) ob-
servaram respostas similares no estudo por eles realizado. 
Tais dados apontam a falta de conhecimento e discussão 
acerca da utilização de animais no ensino. Estes resulta-
dos evidenciam, especificamente, a falta de conhecimento 
acerca das leis que regulamentam o uso de animais no en-
sino, tanto no Brasil como no Paraná, refletindo a ausên-
cia de um debate institucional acerca das questões éticas 
e jurídicas relacionadas ao tema. Além disso, perceberam 
Bastos et al.(26) a falta de conhecimento dos professores 
acerca das leis relacionadas ao uso de animais no ensino, 
e apontaram para a suposição de que os alunos também 
não deveriam ter tal conhecimento. Pode-se constatar, 
nas respostas dadas pelos alunos, que 45% deles relatam 
conhecer alguma lei sobre o uso de animais no ensino, 
porém não foram questionados sobre quais são estas leis, 
o que, pode-se pressupor que refletiria o conhecimento 
dos professores.

Apesar da maioria dos alunos (84,7%), considerar 
importante a discussão acerca do uso de animais vivos 
no ensino, mais da metade (58,3%), nega a existência de 
tal discussão em sua universidade (18). Percebe-se o inte-
resse da maioria dos alunos (70%), em participar da dis-
cussão acerca do uso de animais e métodos substitutivos 
juntamente com os professores, coordenadores e Comitê 
de Ética, de forma a acreditarem que a decisão acerca da 
metodologia de ensino a ser utilizada em aulas práticas 
seja responsabilidade de “todos”.

Conclusão

O conhecimento legal a respeito do uso de animais 
no ensino mostrou-se escasso e inespecífico entre alunos 
e professores das instituições de ensino pesquisadas. O 
desconhecimento das normatizações legais referentes às 
atividades de ensino que envolve animais fere o código 
de ética do Médico Veterinário e pressupõe que tais leis 
não estão sendo cumpridas, pela própria ausência de co-
nhecimento da sua existência. De forma geral, pode-se 
observar, no contexto da utilização de animais no ensino, 
que as leis brasileiras vigentes indicam, de uma forma 
explícita e unânime, o caminho da substituição do uso 
prejudicial de animais por métodos alternativos. Ou seja, 
apesar de não vedarem a utilização prejudicial de animais 
no ensino, apenas permitem sua utilização na ausência 
de métodos substitutivos. Nesse sentido, pode-se pressu-
por, frente ao número de alternativas já desenvolvidas, 
dentre as quais podem ser citadas: modelos anatômicos; 
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simuladores eletrônicos; filmes e vídeos; simulações em 
computador e realidade virtual; estratégias de ensino; a 
experiência clínica e cirúrgica real; auto-experimentação 
não invasiva; estudo anatômico, dissecação e treinamento 
de técnicas cirúrgicas em cadáveres de procedência ética; 
experimentos com vegetais, microorganismos e técnicas 
in vitro; estudos de campo e observacionais. As mesmas 
são utilizadas com resultados positivos, e a abolição do 
uso prejudicial de animais nas práticas de ensino está pre-
vista pela legislação brasileira.

 O efetivo cumprimento desse pressuposto de-
pende, em uma análise objetiva, de se “cumprir e fazer 
cumprir” os dispositivos legais e normativos existentes. 
Esse esforço deve basear-se especialmente na relevante 
função educativa dos órgãos regulamentadores (CEUAs, 
CONCEA) e nas próprias universidades, estabelecendo 
medidas que promovam o conhecimento ético e jurídico 
relacionado à profissão e às diferentes áreas de atuação 
do Médico Veterinário, tanto para os alunos quanto para 
os professores, de forma ativa e continuada. Debates e 
programas de estudo e pesquisa sobre a participação de 
animais no ensino da Medicina Veterinária e os métodos 
devem ser incentivados, instituídos e promovidos nas 
instituições de ensino.
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