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Introdução

Define-se ética como a ciência que 
origina os fundamentos ou princípios das ações 
humanas, ou seja, os critérios e teorias que 
direcionam o ser humano a um comportamento 
correto e a Bioética como a aplicação dos 
conceitos éticos à Biologia e à Medicina [1]. O
comportamento ético de um indivíduo exige 
reflexão crítica diante dos dilemas, e devem ser 
ponderados, entre outros, os sentimentos, a razão, 
os patrimônios genéticos, a educação e os valores 
morais de cada ser humano. Em 1970 o termo 
Bioética foi utilizado pela primeira vez pelo 
oncólogo Van Rensselder Potter, no artigo The 
science of survival e no ano seguinte, num livro 
do mesmo autor com o título Bioethics: bridge to 
the future. O título do seu livro, Bioética: uma 
ponte para o futuro estrutura bem a repercussão 
que esse assunto teria na sociedade de maneira 
geral [2,3].

Enquanto disciplina, a bioética engloba 
uma série de conteúdos com o objetivo de utilizar 
de forma adequada os conhecimentos gerados pela 
ciência. A disciplina busca tratar de temas como 
aborto: discutindo o direito de nascer ou morrer, a 
eutanásia: o direito que os indivíduos possuem de 
optarem ou não pelo sofrimento, ética biomédica,
ética biopsicológicas e se ocupa também de outros 
novos campos de atuação do conhecimento. O 
cenário em que se encontra a bioética atualmente 
é onde a mesma passa a ser considerada como 
uma disciplina autônoma em várias respeitadas 
universidades do mundo [4]. 

Desde os primórdios, os animais eram 
utilizados por algumas sociedades para garantir a 
sobrevivência do ser humano, realizando diversas 
tarefas e em vários casos, os animais eram 
tratados como bens de consumo. Porém, em 
outras civilizações, os animais eram idolatrados, 
mas com a propagação de religiões monoteístas  

que enfocam o homem como o centro da criação, 
enfatizam que os animais existem para suprir as 
necessidades humanas. Sendo assim, 
historicamente aos animais é imposto o papel de 
serem utilizados para atender toda e qualquer 
vontade dos seres humanos [5].

Publicado em 1683, o experimento que 
tratava sobre o estudo da circulação sanguínea foi 
realizado por William Harvey, onde o mesmo 
utilizou 80 espécies de animais, e esse é o 
primeiro registro do uso de animais com fins 
científicos [4]. O uso intensivo de animais em 
pesquisas e para fins didáticos foi crescente a 
partir do ano de 1800 sendo necessária a criação 
de normas que regulamentassem o uso de animais.
Nesta mesma época surgiram as primeiras 
sociedades protetoras dos animais dos animais. A 
primeira lei a regulamentar o uso de animais em 
pesquisa foi proposta no Reino Unido, em 1876, 
através do British Cruelty to Animal Act [3]. 
Somente em 1909 surge a primeira publicação 
norte-americana sobre aspectos éticos da 
utilização de animais em experimentos, proposta 
pela Associação Médica Americana [5]. Em 1959, 
o zoologista Willian M. S. Russell e o 
microbiologista Rex L. Burch publicaram um 
livro em que estabeleceram os três erres da 
pesquisa em animais: Replace, Reduce e Refine. 
Essa proposta, que não impede a utilização de 
modelos animais em experimentação, mas faz 
uma adequação no sentido de humanizá-la, pode 
também ser aplicada às atividades didáticas [6].
Em 27 de janeiro de 1978, em reunião realizada 
em Bruxelas, a UNESCO estabeleceu a 
Declaração Universal dos Direitos dos Animais. 
Nesse documento estão lançados os grandes temas 
de discussão sobre esse assunto, sendo que o 
oitavo artigo versa sobre o uso de animais em 
experimentação [7]. No Brasil não existe lei ou 



equivalente que regulamente o uso de animais em 
experimentação cientifica. Entretanto, existem 
algumas normas e princípios orientadores para a 
pesquisa em modelos animais criadas por diversas 
instituições nacionais.      

O objetivo desse trabalho é avaliar os 
discentes do curso de Ciências Biológicas sobre o 
conhecimento que os mesmos possuem a respeito 
das questões relacionadas à bioética e ao bem-
estar animal. 

Metodologia

Foi aplicado um questionário aos 
estudantes do curso de Ciências Biológicas da 
UFRPE, no qual foram abordados temas sobre 
bioética e bem estar animal. Foi aplicado o total 
de 100 questionários, sendo 25 destes oferecidos
para os alunos do primeiro ano (1º e 2º períodos), 
outros 25 para alunos do segundo ano (3º e 4º 
períodos), mais 25 para os graduando do terceiro 
ano (5º e 6º períodos) e os 25 restantes foram 
aplicados aos alunos do quarto ano (7º e 8º 
períodos). O questionário consistiu em 10 
questões objetivas no qual seria possível
responder a cada indagação com única alternativa: 
sim, não e nunca ouviu falar. O questionário se 
encontra em anexo. 

Resultados e discussões

O questionário foi preenchido e 
devolvido por 100 estudantes do curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas. A média da 
idade dos alunos foi de 23 anos, sendo que 66% 
eram do sexo feminino, o qual predominou em 
todos os anos.

A maioria dos alunos pesquisados 
mostrou interesse pelo tema Bioética e bem estar 
animal. 70% dos alunos responderam que tinha 
algum conhecimento sobre o tema (tabela 1).

No atual período que foi pesquisado, 
61% dos alunos já haviam tido aula onde foi 
utilizado animais sensientes. Nos primeiros e 
terceiros anos, a maioria dos alunos posicionou-se 
a favor ao uso de animais em pesquisas. 68% 
afirmaram que o uso de animais, na pesquisa, 
poderia ser substituído por métodos alternativos. 
A maioria dos estudantes se sensibilizou quanto à
quantidade e o bem estar de animais utilizados nas 
pesquisas. Perguntados se eles se recusariam a 
assistir uma aula onde os animais fossem 
submetidos a dor e o sofrimento, a maior parte das 
respostas foi sim, onde mostra que os alunos têm 
sentimentos para com os animais. Os 
universitários não acham correto o sacrifício dos 

animais durantes ou após as aulas. A maioria dos 
alunos acha incorreto o uso de animais para outros 
fins que não visem à promoção da saúde.  88% 
dos alunos acham importante a implantação da 
cadeira bioética no primeiro período.

Conclusão

A maioria dos alunos pesquisados 
demonstra interesse pelo tema Bioética e bem 
estar animal assim pode deduzir que o tema deve 
ser trabalhado com os estudantes. A implantação 
dessa cadeira no início do curso seria importante,
já que essa será a área de atuação dos mesmos, 
uma vez que esses alunos se tornarão profissionais 
e, assim como seus professores, formadores de 
opinião.
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Gráficos e Tabela

Gráfico 1. Interesse pelo tema bioética e bem 
estar animal

Gráfico 2. Importância da cadeira Bioética 
no primeiro período.

Tabela 1. Perguntas e respostas aplicadas aos 
alunos do curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas.

1º 
ano

2º 
ano

3º 
ano

4º 
ano

Total

Interesse pelo tema Bioética 
e bem estar animal

Sim (%)
Não (%)

19
6

23
2

18
7

19
6

79
21

Você tem algum 
conhecimento sobre 
bioética e bem estar 

animal?
Sim (%)
Não (%)
Nunca ouviu falar

15
8
2

21
4
0

16
8
1

18
7
0

70
27
3

Durante este período de 
curso você já teve alguma 

aula onde foi utilizado 
animais sensientes?

Sim (%)
Não (%)

6
19

9
16

12
13

12
13

39
61

Você é a favor ou contra ao 
uso de animais em 

pesquisas?
A favor (%)
Contra (%)
Nunca se interessou (%)

12
11
2

8
17
0

20
4
1

10
15
0

50
47
3

O uso de animais, na 
pesquisa, poderia ser 

substituído por métodos 
alternativos?

Sim (%)
Não (%)
Nunca se interessou (%)

19
3
3

21
3
1

12
10
3

16
8
1

68
24
8

Em uma pesquisa você 
levaria em consideração a 

quantidade de animais 
utilizados?

Sim (%)
Não (%)
Nunca se interessou (%)

20
3
2

18
7
0

23
2
0

19
6
0

80
18
2

Em uma pesquisa você 
levaria em consideração o 

bem estar dos animais?
Sim (%)
Não (%)
Nunca se interessou (%)

21
2
2

24
1
0

23
1
1

25
0
0

93
4
3

Você se recusaria a assistir 
uma aula onde os animais 
fossem submetidos a dor e 

o sofrimento?
Sim (%)
Não (%)
Nunca se interessou (%)

13
10
2

20
5
0

14
10
1

13
12
0

60
37
3

Você acha correto o 
sacrifício dos animais 

durante ou após as aulas?
Sim (%)
Não (%)
Nunca se interessou (%)

15
7
3

1
23
1

6
17
2

6
17
2

28
64
8

Você acha correto o uso de 
animais em testes de 

produtos para outros fins 
que não visem a promoção 

da saúde?
Sim (%)
Não (%)
Nunca se interessou (%)

4
19
2

1
24
0

3
22
0

3
21
1

11
86
3

Você acharia importante a 
implantação da cadeira 
bioética no 1º período?

Sim (%)
Não (%)
Nunca se interessou (%)

19
4
2

23
2
0

22
3
0

24
1
0

88
10
2


