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Introdução
O gato (Felis silvestris catus) é uma espécie 

de animal oriunda da África. Estes são provenientes de 
animais que outrora fora selvagem; têm-se notícias de 
que o gato foi domesticado primeiramente no Oriente 
Médio, os sinais mais antigos entre esses animais e o 
homem foi a cerca de 9.500 anos atrás[1].

Os gatos adultos, pesam de 3 a 7 quilos, 
podendo variar se forem castrados[1]. Por causa do seu 
pouco peso,comparado aos outros animais, o gato se 
transforma em um animal veloz.

O gato é um dos animais mais limpos que 
existem no mundo, pois eles tem o hábito de se 
lamberem e isso os mantém limpos.

Esses animais são eximínios caçadores. Se  
compararmos, por exemplo, o  cérebro  do  gato  com  
o  do  homem  e  do macaco,  vamos verificar que o 
"centro" da inteligência é mais complexo nestes, ao 
passo que o "centro" dos órgãos do sentido é mais 
desenvolvido no gato.  Isto  lhe dá uma parte das 
condições para ser classificado como o grande 
caçador[2], por isso eram usados para o controle de  
pequenos roedores como o rato, que trazia prejuízo 
para seus donos, por este motivo houve uma 
superpopulação de gatos. Com grande número de 
indivíduos esses animais passaram a incomodar as 
pessoas, as quais começaram a abandoná-los com o 
pretexto de que eram incovenientes e indesejáveis.

No Egito; os gatos,principalmente os pretos; 
eram tratados como a personificação de deuses, 
inclusive de Rá, o deus supremo daquela civilização, 
eles eram criados juntos com os faraós e enterrados 
com os mesmos, porém na Idade Média os gatos 
começaram a perder seu espaço de caçador para os cães 
e com a febre religiosa e o paganismo, os gatos pretos 
foram acusados de estarem envolvidos com a bruxaria
e o ocultismo. Fazendo com que esses animais fossem 
associados as bruxas e fatos que ocorressem que 
julgavasse contrária a igreja, a partir daí começou a 
perseguição da espécie de cor preta.

Por terem hábitos noturnos, sua pelagem se 
confundir com a noite e seus olhos brilharem em plena 
escuridão, acreditava-se que os gatos pretos pertenciam 
as trevas.

A partir destes fatos podemos dizer que as 
crianças conhecendo pouco os gatos tem a visão 
errônea de seus pais que também pela falta de 
informação acabam julgando esses animais. A criança 
vivencia processos descontínuos, marcados por 

contradições, conflitos. Os estágios do seu 
desenvolvimento marcam-se por características 
específicas, demarcadas nitidamente, passam por 
sobreposição, mistura, confusão, numa ordem 
necessária, num ritmo descontínuo [3].

Nesse entendimento, o cognitivo e o afetivo 
marcam a atividade intelectual. O crescimento 
biológico traz progressos, as revoluções de idade, 
chorar, sorrir, movimentar-se, jogar, manifestações 
peculiares a infância que dão passagens para outros 
comportamentos, novas aprendizagens [4]. Logo com 
outra percepção desses animais, essas crianças 
cresceriam com uma visão mais coerente sobre os 
gatos e assim passaria para seus descendentes, fazendo 
com que aos poucos ocorresse o processo de 
desmitificação.

A questão cultural também influencia muito 
na concepção das crianças, pois o meio externo tem um 
grande impacto sobre seu intelectual. A pessoa é um 
sujeito social que significando transforma valores 
culturais, é transformada, cria e recria cultura [5].
Logo, se nós podemos transformar valores culturais, 
somos os únicos responsáveis pelas mudanças que 
beneficiarão esses animais e através das crianças o 
efeito seria mais concreto e visível.

Considerando que a população de gatos nas 
cidades brasileiras se encontra em crescimento e que, a 
falta de informação, superstições e mitos, levam as 
pessoas a maltratarem e abandonarem estes animais 
buscou-se nesta pesquisa, avaliar as concepções sobre 
os gatos por crianças do ensino fundamental de escolas 
municipais próximas a Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE). 

Material e métodos
A pesquisa foi realizada no período de 28 de maio 

de 2009 a 21 de agosto do mesmo ano nas Escolas 
Municipais Mundo Esperança e Sociólogo Gilberto 
Freire, ambas localizadas nos Sítio dos Pintos Recife-
PE, com os alunos das turmas do Ciclo I e Ciclo II das 
referidas escolas. Esta pesquisa faz parte das atividades 
do projeto de extensão “Abandono de gatos: causas e 
conseqüências” que se encontra em desenvolvimento 
nas referidas escolas.
       Para a pesquisa, foi elaborado um questionário 
para sondagem de como essas crianças avaliavam esses 
animais.
        O questionário foi logo aplicado para as crianças 
do Ciclo II e para o Ciclo I foi feita em forma de 



entrevista. Este sendo constituído de 14 perguntas com 
variados assuntos relacionados aos gatos, dentre eles,
se o aluno gosta ou não de gatos, se os tem em casa, 
cores (se referindo à pelagem) dos gatos que mais 
gostam, se tem medo de gato preto, se já presenciaram 
ou souberam de algum gato que já foi maltratado ou 
morto por alguém, se esses animais podem transmitir 
alguma doença, entre outras.

Foram também disponibilizados materiais para os 
alunos fazerem desenhos livres sobre os gatos.

Resultados e discussão
A análise dos questionários nos forneceu os 

seguintes resultados:
O percentual de alunos que disseram não 

gostarem de gatos foi de 70.68% isso deve se dar 
porque o repudio pelo animal é uma questão cultural.

Quando perguntados se tinham gatos em casa 
24.13% responderam que sim, 32.75% disseram que 
gostariam de tê-los em casa e 31.03% afirmaram
apenas que conhecem alguém que cria ou criou gatos.

Sobre a questão do medo de gato preto 93.10% 
afirmaram que sim, isso se dá pelo fato de há vários 
séculos associam-se esses animais a algo do mal, 
fazendo com que isso cause medo nas crianças e este 
medo se torne algo concreto no intelectual desse 
indivíduo depois de certo tempo.

De acordo com a fig.1 podemos observar como 
as pessoas descrevem os gatos pretos para essas 
crianças. Citações como: “os gatos pretos dão azar” são 
pertinentes nas respostas encontradas no questionário. 
Esses dados nos remetem ao preconceito que os gatos 
pretos sofrem pela cor de sua pelagem.

Em relação à preferência pela cor da pelagem, a 
maioria das crianças respondeu que a cor amarela lhes 
chama mais a atenção, sendo que a cor branca vem 
logo depois seguida do cinza, a cor preta foi pouco 
citada, o que podemos observar na fig.2. O gato preto é 
rejeitado para adoção pelo fato de supostamente “trazer 
azar”.

A respeito do mito dos gatos transmitirem 
doenças, pode-se observar na fig.3 que a maioria das 
crianças entrevistadas respondeu que eles (os gatos) 
podem sim transmitirem doenças como asma e alergias 
ou algum tipo de problema respiratório, apenas alguns 
alunos disseram não saber responder.

A associação direta entre contato com animais e 
contração de doenças revela a contribuição da ciência 
moderna (distorcida pelo reducionismo) para aumentar 
o distanciamento entre homens e animais, entre cultura 
e natureza, pelo temor que o primeiro passa a ter em 
relação ao segundo.  Curioso é que a proposta original 
do progresso da ciência, e sua disseminação, foi
justamente libertar os homens do temor obscurantista e 
permitir-lhes a compreensão racional do mundo que os 
cerca, o que não parece se aplicar neste caso específico
[6]. 

Pessoas desinformadas podem fazer com que 
esses tipos de mitos se perpetuem, fazendo com esses 
animais continuem sendo alvo de preconceito e 
mitificações, causando malefícios aos mesmos, dentre 
esses podemos citar a falta de afeto pela espécie, o 

índice baixo de adoções e maus tratos.
Daí a importância da conscientização para 

alunos da rede publica de ensino, uma vez que estes 
são oriundos, em sua maioria, de comunidades carentes 
e que têm pouco acesso às informações e, assim, 
podem ser mais suscetíveis a propagação de mitos e 
superstições que passam de geração a geração. 

Alunos na faixa etária que correspondem ao 
ciclo I e II têm mais assimilação perante os assuntos 
trabalhos fazendo com que o sucesso deste tipo de 
projeto seja ainda maior e tenham ótimos resultados.
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Figura 1. Distribuição das opiniões das crianças sobre o gato preto. 

Figura 2. Distribuição da preferência pela cor da pelagem 
                dos gatos pelas crianças.

 Figura 3. Distribuição das opiniões das crianças sobre as possíveis
                 doenças que os gatos possam transmitir.
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