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RESUMO

O abandono de animais de companhia constitui uma prática reiterada na sociedade. Na

contramão, existem pessoas que buscam mudar esta realidade, são os protetores

individuais (PI, que promovem feiras de adoção de animais abandonados, acolhimento

temporário de cães e gatos e realização de mutirões de castração com ou sem apoio de

ONG e do poder público). Este trabalho teve por objetivo determinar o perfil dos PI da

cidade de Diamantina-MG e verificar o impacto de suas ações na comunidade, sendo os



dados coletados por meio de um questionário semiestruturado. Os dados quantitativos

foram analisados por meio de estatística descritiva e empregou-se a análise de conteúdo

para os dados qualitativos. Dez respostas foram obtidas através do questionário online.

O perfil dos protetores apresenta predominância sexo feminino 80% (n=10). A maioria

dos protetores possui ensino superior completo 70% (n=10), sendo que 50% (n=10)

possuem pós-graduação. São pessoas envolvidas na causa por um tempo igual ou

superior a dois anos. A principal origem dos recursos financeiros vem da própria renda

do protetor 50% (n=10), sendo a situação financeira considerada um fator limitante da

atuação. São considerados influenciadores digitais e utilizam de redes/mídias sociais

como o whatsaap, instagram, facebook e youtube para a divulgação do trabalho

voluntário 60% (n=10). Apresentam como a principal motivação para atuarem na

proteção animal, um eixo emocional evidenciando os princípios e valores que os

norteiam e são guiados por um forte senso de justiça pelos animais em vulnerabilidade,

evidenciado por princípios éticos e morais. As ações desses atores sociais geram

impactos positivos na comunidade, tendo apoio de simpatizantes. Grande parte dos

protetores cobra enquanto atores sociais e cidadãos, ações do poder público. Conclui-se

que o trabalho realizado por esses atores sociais apresenta grande importância em

relação aos problemas de abandono, maus tratos e superpopulação de cães e gatos; pois

os mesmos têm realizados ações que deveriam ser realizadas pelo poder publico em

conjunto com toda a sociedade. A compreensão do perfil e ações dos protetores permite

que haja debates sobre essa temática no meio cientifico.

Palavras-chave: Animais de estimação, Animais de companhia, Protetores individuais,

Direito dos animais, Análise de Conteúdo.



INTRODUÇÃO

De acordo com dados da Agência de Notícias de Direitos Animais (ANDA), o

número de animais abandonados no Brasil é em média de 30 milhões, dos quais 20

milhões são caninos e 10 milhões são felinos (ANDA, 2013). Quando deixados pelos

seus tutores em algum lugar diferente do habitual, apresentam sentimentos como

tristeza, medo, ansiedade e estresse. Alguns permanecem no mesmo lugar a espera do

tutor ou iniciam uma jornada em busca do mesmo (ALMEIDA; ALMEIDA; BRAGA,

2009).

Segundo VIEEIRA et al (2006) é notável que na maioria dos municípios

brasileiros existem uma superpopulação de cães e gatos errantes (animais de rua)..

Diante dessa situação entra em ação o papel dos protetores individuais (PI) de cães e

gatos associados ou não às Organizações Não Governamentais (ONG) (GARCIA et al.,

2008).

A realização de feiras de adoção de animais, acolhimento temporário de cães e

gatos; realização de mutirões de castração com ou sem apoio das prefeituras colocam os

protetores individuais/independentes em evidencia na comunidade diamantinense.

Assim esse projeto de pesquisa tem por objetivo realizar uma análise quali-

quantitativa do perfil de Protetores Individuais de cães e gatos, da cidade de

Diamantina, através da aplicação de um questionário online anônimo, para obtermos

informações no que diz respeito ao trabalho realizado.

METODOLOGIA

O presente trabalho foi realizado, em um município no interior de Minas

Gerais localizado na Mesorregião do Jequitinhonha. O estudo foi realizado no período

de janeiro de 2021 a fevereiro de 2021.

Inicialmente foi realizada uma revisão de literatura. Para a fase seguinte foram



feitas discussões a respeito da elaboração de um questionário a partir de levantamento

bibliográfico. Em seguida fez-se um levantamento da presença e atuação dos Protetores

Individuais (PI) atuantes na cidade por meio de busca  em redes sociais, como grupos

fechados do facebook..

A partir do levantamento bibliográfico e de discussões, foi elaborado um

Questionário Adaptado (CATAPAM, 2018; SOUZA et al. ,2019). O questionário conta

com trinta perguntas, em sua maior parte com questões de múltipla escolha e questões

discursivas. Elaborado o questionário físico, o mesmo foi transformado em um

questionário online através da ferramenta Google Forms (BIJORA, 2018). O tempo

médio calculado para responder as trinta questões é de aproximadamente 10 (dez) a 20

(vinte) minutos..

 A pesquisa foi destinada a pessoas com idade igual ou maior que dezoito anos,

que, mediante a leitura do  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE,

elaborado conforme o modelo disponibilizado pelo Comite de Ética em Pesquisa-CEP

da universidade, dava ao participante a opção de concordar ou não com as informações

descritas e com a participação voluntária e anônima da pesquisa.

O levantamento do número de protetores individuais/independentes existentes

em Diamantina-MG foi feito, através da publicação em grupos fechados de

divulgações/anúncios do facebook. Após a leitura de todos os comentários da

publicação, foi feita uma lista com os nomes dos grupos fechados do facebook e perfis

de instagram relacionados a proteção animal. Mediante a autorização dos

administradores dos grupos fechados de facebook, perfis do instagram e grupos de

whatsaap foram realizadas no período de 05 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de

2021, publicações com um texto no formato de convite previamente formulado e com o

link para acesso ao questionário anônimo na parte final do texto. Cerca de 2.663 (duas

mil seiscentos e sessenta e três mil) pessoas compõe o somatório de membros destes

grupos conforme levantamento realizado no dia 09 de outubro de 2020.



 Os dados obtidos através do questionário foram reunidos, tabulados em

planilhas do software Excel® e analisados com técnicas de estatística descritiva com

comparação de frequências utilizando tabelas dinâmicas e gráficos. Posteriormente, foi

avaliada a significância estatística pelo Teste de Qui-quadrado com proporções

esperadas iguais e Teste G (aderência) por intermédio do software Bioestat 5.3®.

Considerando-se as diferenças significativas quando “p” apresentou valores inferiores a

0,05.

Os dados obtidos das questões discursivas foram analisados, através do método

Análise de Conteúdo, proposto por (BARDIN, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
TABELA 01-Estatistica descritiva perfil dos PI

Fonte: Autores



A presença das mulheres na causa animal é mais predominante, fato também

observado por Matos (2012) e comprovado com o trabalho de Osório (2016).

Souza et al. (2019) em um estudo sobre a caracterização do perfil de indivíduos

que resgatam animais em situação de maus tratos, descreveram que entre os indivíduos

que fizeram parte do estudo, 22 (40%) possuíam curso superior completo, sendo que 18

(36%) possuíam pós-graduação.

Digital Influencer

Sim: 6 (60%)
Não: 4 (40%)

p=0,0001



Grandes partes dos protetores cobram enquanto atores sociais e cidadãos, de

ações do poder público para este problema. Vieira et al. (2006) afirmam que o

Ministério Público, é uma instituição legítima no Brasil para agir em favor dos animais

enquanto sujeitos do direito sui generis que lhes é característico.

Apresentam como a principal motivação para atuarem no resgate, proteção,

acolhimento e adoção de cães e gatos, a sensibilidade aos sofrimentos desses animais,

norteados pelos sentimentos de amor, compaixão, pena e empatia, destacando desta

forma um eixo emocional evidenciando os princípios e valores que os norteiam. Isso

também pode ser observado em um trabalho de Osório (2017).

 Também é possível perceber que existe um forte senso de justiça pelos animais

em vulnerabilidade, evidenciado por princípios éticos e morais quando relatam que a

atuação de um protetor individual/independente é uma” missão de vida e uma

“responsabilidade como cidadão”. Esses resultados foram semelhantes ao encontrados

por Osório (2011, 2016), Matos (2012), Lewgoy, Sordi e Pinto (2015) e Pinto (2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O perfil dos protetores apresenta predominância sexo feminino.  A maioria dos

protetores possuí ensino superior completo, sendo que 50% possuem pós-graduação.

São considerados influenciadores digitais e utilizam de redes/mídias sociais como o

whatsaap, instagram, facebook para a divulgação do trabalho voluntário Apresentam

como a principal motivação para atuarem na proteção animal, um eixo emocional

evidenciando os princípios e valores que os norteiam e são guiados por um forte senso

de justiça pelos animais em vulnerabilidade, evidenciado por princípios éticos e morais.

As ações desses atores sociais geram impactos positivos na comunidade, tendo apoio de

simpatizantes. Grande parte dos protetores cobra enquanto atores sociais e cidadãos,

ações do poder público. Conclui-se que o trabalho realizado por esses atores sociais



apresenta grande importância em relação aos problemas de abandono, maus tratos e

superpopulação de cães e gatos. A compreensão do perfil e ações dos protetores permite

que haja debates sobre essa temática no meio cientifico.
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