
 

 
20º FITEC – FEIRA INTERATIVA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA  

LONDRINA – PARANÁ  - BRASIL 

 

ANIMAIS DOMÉSTICOS: CÃES TÊM SENTIMENTOS? 

PEREIRA, L.I. 

XAVIER, M. F. C. 

 

Colégio Interativa de Londrina 

8º ano  

Ciências Humanas 

 

 

 

RESUMO:  
No dicionário a palavra Sentimento tem a definição de: “sentimento Ação de sentir, de perceber 

através dos sentidos, de ser sensível. Capacidade de se deixar impressionar, de se comover; 

emoção. Expressão de afeição, de amizade, de amor, de carinho, de admiração. Conhecimento 

intuitivo sobre consciência: sentimento de dever cumprido. Modo de se comportar definido pelo 

afeto. Demonstração de vigor, de energia; entusiasmo. Intuição pessoal, pressentimento, 

sensação de pesar, expressão de mágoa, tristeza, entre outros.” 

Esse projeto fala sobre os sentimentos dos animais, principalmente dos animais domésticos que 

estão mais presentes no nosso dia a dia, como os cães e os gatos. Será feito pesquisas em 

diversos sites e entrevistas com responsáveis por ONGS, pois eles convivem com os animais 

diariamente, assim podendo ter mais informações sobre essa mudança de sentimentos e se é 

facilmente percebido ou não.  

O trabalho tem como objetivo informar as pessoas sobre os sentimentos dos animais domésticos 

e suas mudanças, também ajudar os donos para que eles saibam identificar quando seu animal 

está triste, feliz, preocupada, e alertar sobre outros sentimentos também.   

Pretende-se com o perfil no Instagram, publicar sobre o assunto para que as pessoas fiquem 

informadas sobre o Sentimento dos Animais, essa página ajudará as pessoas a identificar e e 

saber sobre o assunto que não é muito falado ultimamente e que para quem tem um animal é 

muito importante saber como funciona o sentimento dele e se algo poderá acontecer com ele por 

conta dessas mudanças de sentimentos! 

 



 
Um questionário foi aplicado para adolescentes de 12 a 14 anos que estudam no Colégio 

Interativa, com perguntas a fim de investigar o conhecimento do grupo sobre sentimentos dos 

animais, e após a análise dos resultados conseguimos observar que muitos adolescentes  

conseguem identificar sentimentos nos animais, e alguns conseguiram identificar sentimentos no 

cotidiano do seu próprio animal! 
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INTRODUÇÃO 

Os sentimentos são ações de sentir, de perceber através desses sentidos DICIONÁRIO 

ONLINE DE PORTUGUÊS, (2018), mas o que muitas pessoas não sabem é que os animais, 

principalmente os mamíferos, que algumas espécies fazem parte no nosso cotidiano como cães 

e gatos PIAMORE, (2019). Eles não são coisas, têm sentimentos CERTIFIED HUMANE BRASIL, 

(2019). Sentimentos esses, como a felicidade, tristeza, raiva, desconforto, entre diversos outros.        

Esses animais são senciente , ou seja eles sentem o que está acontecendo naquele ambiente e 

ao seu redor CERTIFIED HUMANE BRASIL, (2019), e isso pode ser extremamente ruim para 

eles, pois se eles estiverem em um lugar triste, sem ninguém dando a atenção necessária que 

eles precisam, pode acabar desenvolvendo a depressão, fazendo com que  fiquem sem vontade 

de comer, brincar, e se isolando, assim causando vários problemas (mentais e físicos) para eles. 

       Veterinário e professor da USP, Adroaldo José Zanella explica que a estrutura do sistema 

nervoso central dos humanos é igual os que os animais também tem, então por meio disso  eles 

tem sentimentos CERTIFIED HUMANE BRASIL, (2019), e pesquisas comprovam que os animais 

usam esses sentimentos que têm para conseguirem entender melhor os seres humanos, o que 

sentimentos, se estamos bem ou passando por algum tipo de estresse ROSSI, (2018).  

       Além dos cães terem sentimentos, eles também têm um modo específico para demonstrá-

los, eles podem usar alguns sinais, bons ou ruins, com esses indícios nós conseguimos entendê-

los melhor e alguns desses sinais são: latir, de lamber de forma compulsiva, choro, gemidos, 

muita agitação DROGAVET, (2018). Sabendo desses sinais que os animais podem demonstrar, 

os donos devem prestar muita atenção para que consigam entender melhor os sentimentos que 

eles estão expressando, além de conseguirem ajudá-los e acalmá-los por causa desses sinais, 



 
com tudo, os donos podem tentar ter uma rotina saudável, com brincadeiras e passeios,  ir no 

veterinário frequentemente, para que consigam ajudar seus animais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 1: A foto mostra um cachorro contente. 

   Fonte: autora - Luíza Iziliano Pereira, 2021 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: A imagem representa um cão e seu dono demonstrando o mesmo sentimento. 

Fonte: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sonoticiaboa.com.br%2F2013%2F1

0%2F09%2Fcachorros-tem-sentimentos-como-o-homem-confirma-

cientista%2F&psig=AOvVaw3TxrCeLYrbO8WAfRo9ImQD&ust=1631217731918000&source=imag

es&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPCfouCV8PICFQAAAAAdAAAAABAJ  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sonoticiaboa.com.br%2F2013%2F10%2F09%2Fcachorros-tem-sentimentos-como-o-homem-confirma-cientista%2F&psig=AOvVaw3TxrCeLYrbO8WAfRo9ImQD&ust=1631217731918000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPCfouCV8PICFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sonoticiaboa.com.br%2F2013%2F10%2F09%2Fcachorros-tem-sentimentos-como-o-homem-confirma-cientista%2F&psig=AOvVaw3TxrCeLYrbO8WAfRo9ImQD&ust=1631217731918000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPCfouCV8PICFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sonoticiaboa.com.br%2F2013%2F10%2F09%2Fcachorros-tem-sentimentos-como-o-homem-confirma-cientista%2F&psig=AOvVaw3TxrCeLYrbO8WAfRo9ImQD&ust=1631217731918000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPCfouCV8PICFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sonoticiaboa.com.br%2F2013%2F10%2F09%2Fcachorros-tem-sentimentos-como-o-homem-confirma-cientista%2F&psig=AOvVaw3TxrCeLYrbO8WAfRo9ImQD&ust=1631217731918000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPCfouCV8PICFQAAAAAdAAAAABAJ


 
  

OBJETIVO  

Objetivo geral: Ajudar os donos a identificarem os sentimentos que seu animal está sentindo no 

momento. 

Objetivos específicos: Realizar pesquisas com profissionais e pessoas que tenham ONG ou 

trabalhem nela. Criar material para publicação em redes sociais.  

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Depois de muitas pesquisas realizadas sobre o tema geral do projeto foi detectado que os animais 

são tratados como se não sofressem, infelizmente, muitos ainda não se deram conta que os 

animais sentem e os tratam com sofrimento, gerando dor e estresse. Então, com tudo seria 

possível ajudar essas pessoas a entender e identificar esses sentimentos? É possível mostrar 

para elas que muitas vezes os animais usam seus sentimentos para entendê-los? 

O tema sentimentos dos animais é importante pois eles interagem, sentem, dão sinais de como 

estão referentes à sua saúde, ao seu estado emocional e físico, como por exemplo a tristeza e a 

alegria que são uns dos sentimentos que pode ser identificado no dia a dia. Quando esses sinais 

são percebidos, consegue se entender melhor o animal, oferecer uma qualidade melhor de vida 

para ele, uma rotina saudável, com brincadeira, passeios, idas ao veterinário, e isso é muito 

importante para os animais, porque assim eles conseguem ter uma vida com ótima qualidade, 

com uma saúde boa, sem problemas mentais, proporcionando aos animais uma vida alegre e 

saudável.  

MATERIAIS E MÉTODOS  

Para obtenção de informações sobre os sintomas dos animais, serão realizadas 

diversas pesquisas em diferentes sites que falam sobre o tema. 

A fim de obter informações sobre o conhecimento de adolescentes entre 12 à 14 

anos, foi montado uma sequência de perguntas de onde eles responderam o que 

conhecem sobre o tema geral “Sentimentos dos animais''. O grupo soma o total de 

33 pessoas, e após o formulário respondido as respostas serão analisadas e assim 

será obtido resultados para melhorar as divulgações do tema! 



 
Para a divulgação do projeto, será dado continuidade na utilização da página criada no 

Instagram, com o tema “Os sentimentos dos animais”, será publicado sobre descobertas 

que serão feitas sobre o tema e também sobre a pesquisa feita com os adolescentes. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com o formulário respondido pelos adolescentes de 12 a 14 anos, foram obtidos os 

seguintes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na pergunta um foi possível observar que 60,6% das pessoas responderam que conhecem 

só um pouco sobre o tema, ou seja, muitas pessoas não sabem sobre. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

Na pergunta número dois, foi identificado que várias pessoas acham que talvez consigam 

identificar sentimentos de algum animal no dia a dia, e é importante que todas essas 

pessoas consigam entender, pois assim conseguirão ajudar os animais e entendê-los 

melhor. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pode-se observar com essa pergunta, que mais de 78% de pessoas tem animais e 12% já 

teve algum animal, é válido ressaltar a importância de abordar o tema e deixar cada vez 

mais claro essa expressão que os animais apresentam. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A pergunta número 4 é continuação da número 3,  e com ela pode-se ver que muitas 

pessoas que já tiveram ou que têm animais conseguiram identificar os sentimentos desses 

animais, o que é muito importante para que o animal tenha uma vida saudável e que seu 

dono consiga entendê-lo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pergunta 5 mostra exemplos de sentimentos que as pessoas acreditam que os animais 

sentem, alguns desses sentimentos colocados foram: 

-Felicidade 

-Tristeza 

-Medo 

-Raiva 

-Ciúmes 

 

E é certo dizer que esse são sentimentos que animais podem demonstrar,  sentir e que nós 

humanos conseguimos observar e identificá-los no dia a dia com sinais que os animais 

mostram.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na questão 6 100% do grupo de pessoas respondeu que é importante reconhecer os 

sentimentos dos animais e realmente é muito importante, porque assim pode-se dar uma 

vida melhor ao animal e entende-lo.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pesquisas afirmam que animais têm sentimentos! Porém muitas pessoas não sabem 

sobre esse assunto e nem sabem identificar esses sentimentos, por isso foi realizado um 

questionário com adolescentes de 12 á 14 anos sobre o assunto “sentimentos dos animais” 

para ter conclusões mais concretas e também para saber como podemos ajudar os donos 

de animais a identificar o sentimento do seu animal! Fazendo uma análise dos resultados 

do questionário, pode-se concluir a maior parte do grupo consegue identificar os 

sentimentos dos animais no cotidiano. 

As pessoas que não fizeram parte do grupo que respondeu que sabem o que é e que 

sabem identificar, precisam reforçar o seu conhecimento sobre esse tema e diante disso, a 

página no Instagram do projeto ajudara muito essas pessoas, pois assim elas vão aprender, 

conhecer mais do tema “sentimentos dos animais” e futuramente conseguirão identificar 

esses sentimentos. Como próxima etapa da pesquisa, será apresentada ao público 



 
estudado a página do Instagram, a fim de reforçar e ensinar sobre o tema do projeto, como 

identificar os sentimentos dos animais, os sinais apresentados. 

Uma entrevista será montada para donos e outros profissionais que trabalham em 

ONGS, sobre os animais, com o intuito de investigar como ocorre a mudança dos 

sentimentos dos animais, como eles chegam, depois um tempo como ficam até serem 

adotados. 
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