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Resumo: A senciência animal é definida pela capacidade de experimentar emoções 
associadas à consciência. O objetivo do presente estudo foi comparar a percepção de 
cidadãos de Bogotá D.C./Colômbia (B) e Curitiba-PR/Brasil (C) em relação à senciência 
em diferentes grupos de animais. Um questionário online foi disponibilizado às 
populações de Bogotá D.C. (B) e Curitiba-Paraná (C), em seus respectivos idiomas, sobre 
a percepção de senciência em 11 grupos de animais. Os respondentes foram convidados 
a atribuir uma nota, a partir de escala de 1 a 5, acerca da capacidade de sentir emoções. 
A classificação descendente de senciência percebida (p<0,05) para os grupos de animais 
foi bebê humano, cachorro, lobo, boi, ovelha, rato, galinha, pombo, peixe, borboleta e 
barata. Os resultados sugerem uma atribuição maior de senciência em ambas as cidades 
em relação aos mamíferos. Os cidadãos de Curitiba-PR apresentam de forma geral uma 
maior percepção de senciência quando comparados aos cidadãos de Bogotá D.C. O 
reconhecimento da senciência é fundamental para modificar legislação e políticas que 
promovam melhorias no grau de bem-estar dos animais utilizados em diferentes cenários. 
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INTRODUÇÃO 

 O reconhecimento da senciência animal é fundamental para modificar normas e 

políticas de proteção animal no sentido de evitar atos de maus-tratos. Webster (2006) 

definiu um animal senciente como aquele que experimenta emoções associadas a 

sentimentos de prazer e sofrimento e que apresenta motivações comportamentais de 

origem evolutiva (1). Neste sentido, os animais cientificamente considerados sencientes 

pertencem ao grupo dos vertebrados e cefalópodes (2). Em países europeus, cidadãos 

exigem padrões crescentes de bem-estar animal, e suas opiniões tendem a se tornar 

diretrizes (3).  

Na América Latina, o conhecimento sobre a percepção da população em relação à 

senciência animal é ainda escasso. O objetivo do presente estudo foi comparar a 

percepção de cidadãos de Bogotá D.C./Colômbia (B) e Curitiba-PR/Brasil (C) em relação 

à senciência em diferentes grupos de animais.   
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MATERIAL E MÉTODOS  

Um questionário online foi disponibilizado às populações de Bogotá D.C. (B) e 

Curitiba-Paraná (C), em seus respectivos idiomas, com o objetivo de avaliar noções 

gerais de percepção sobre senciência em diferentes grupos animais. Os respondentes 

foram convidados a atribuir uma nota em relação à capacidade de sentir emoções a 11 

grupos de animais, sendo que: 1 o animal não sente emoções e 5 o animal certamente 

sente emoções, em que os valores intermediários significavam capacidade crescente de 

sentir. Adicionalmente foi fornecida a opção “eu não sei”.  

As respostas foram coletadas do período de agosto de 2014 a março de 2015. A 

fim de comparar as cidades B e C, utilizou-se teste de Mann-Whitney ao nível de 

significância de 5%. O teste Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn foi utilizado para 

comparar as notas atribuídas os grupos de animais. As análises foram feitas no programa 

Minitab versão 17. Após selecionar somente os respondentes das cidades de interesse, 

foram avaliadas respostas de 395 participantes de Bogotá D.C. e de 415 de Curitiba-PR. 

O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências na Saúde da 

UFPR, sob o número de protocolo 814835/2014.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A distribuição das notas atribuídas em cada grupo de animais nas duas cidades 

encontram-se na Figura 1. A classificação descendente de percepção de senciência nos 

grupos de animais foi bebê humano, cachorro, lobo, boi, ovelha, rato, galinha, pombo, 

peixe, borboleta e barata. A classificação mostra que existe uma maior sensibilidade com 

os animais mais próximos filogeneticamente, neste caso os mamíferos. Além disso, 

animais mais distantes como aves, peixes e invertebrados são percebidos com um menor 

grau de senciência, questão também mencionada por Broom (2007) (4). Das notas 

atribuídas aos 11 grupos de animais, 10 apresentaram diferença significativa (p<0,05) 

evidenciando uma atribuição maior de senciência em cidadãos de Curitiba-PR. As 

diferenças podem estar relacionadas às características de avanço na legislação de 

proteção animal de cada país. Na Colômbia, a legislação encontra-se desatualizada 

desde 1989, e ainda são permitidas rinhas de galo, corridas de touros, entre outras 

práticas consideradas como maus-tratos. No Brasil rinhas de galo e corridas de touros, e 

outras práticas, são proibidas desde 1994 (5). 

 



 

Figura 1. Medianas das notas atribuídas à capacidade de sentir emoções, em diferentes grupos de animais 

por cidadãos de Bogotá D.C. e Curitiba-PR. Sendo que: 1 = o animal não sente emoções e 5 = o animal 

certamente sente emoções, valores intermediários significavam capacidade crescente de sentir. Letras 

diferentes indicam diferença entre grupos de animais (p<0,05, Kruskal-Wallis e Teste Dunn). O asterisco 

indica diferença entre as cidades (p<0,05, Mann-Whitney). 

 

CONCLUSÕES  

Os resultados sugerem uma maior percepção de senciência em animais 

pertencentes à classe dos mamíferos. Em geral, os cidadãos de Curitiba-PR 

apresentaram uma maior percepção de senciência quando comparados aos cidadãos de 

Bogotá D.C. Os resultados sugerem a necessidade de fomentar uma melhoria na 

percepção da população em relação à capacidade de sofrer de animais menos próximos 

do ser humano como aves e peixes.   
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