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Resumo: Vamos conhecer um pouco sobre o projeto de extensão realizado em conjunto com a
associação Cãopanhia do Bem, que tem como objetivo a conscientização sobre o bem estar
animal na cidade de João Monlevade – MG.
A associação Cãopanhia do Bem é uma organização que realiza trabalhos de resgate, guarda,
cuidados e adoção voluntária de animais em situação de rua na cidade de João Monlevade. Como
exemplo de ações realizadas por essa entidade, podem se citar campanhas de conscientização
para erradicar o abandono e maus tratos aos animais, conscientização sobre adoção responsável,
acolhimento de animais em situação de risco extremo, assistência ao canil municipal, dentre
outras.
Desde o final de 2019, a associação Cãopanhia do Bem é um dos seis empreendimentos
incubados pela Incubadora de Empreendimentos Sociais e Solidários de Ouro Preto (Incop), e no
começo deste ano foram aprovados dois projetos de extensão vinculados ao empreendimento.
Um primeiro projeto diz respeito à protocolização dos processos realizados pela associação,
enquanto o outro trata da conscientização do bem estar animal dentro da cidade de João
Monlevade.
Em primeiro lugar, antes de nos aprofundarmos no projeto precisamos entender melhor a
importância da conscientização. Segundo Naconecy (2014), nós estamos a todo momento em
guerra com os animais, estes que são indefesos, frágeis e vulneráveis. Como eles não conseguem
se defender sozinhos, é necessário que nós façamos isso por eles, protegendo-os da
insensibilidade ou da ganância de algumas pessoas [1]. Mas tão importante quanto a defesa
desses animais é a conscientização da população, para assegurar o bem estar dos mesmos.
Segundo Stockmanns (2014), essa conscientização é essencial principalmente entre as crianças e
adolescentes, uma vez que estes estão em fase de desenvolvimento da personalidade, do
cognitivo, do afetivo, do emocional e do social [2], e portanto, mais suscetíveis a definições de
valores.
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Neste contexto, o objetivo do projeto é a confecção de materiais educativos que serão utilizados
para conscientizar a população sobre os cuidados para com os animais, bem como divulgar o
trabalho realizado pela Cãopanhia do Bem na cidade de João Monlevade.
O projeto encontra-se ainda na primeira fase de execução, que envolve a elaboração do material
que será utilizado para divulgação. O grupo de trabalho responsável pelas atividades diretas com
a associação, composto pela docente Tatiana Alves Costa e pelos discentes Elizabeth Fernandes
Pires, João José Cardoso Ribeiro e Leticia Fernandes Carneiro, decidiu pela elaboração de
materiais educativos distintos, para atender a diferentes públicos-alvo. Foi proposta a elaboração
de uma história em quadrinhos para o público infantil, incorporando na contra capa definições
mais técnicas voltados aos pais e um material mais dinâmico para ser utilizado com os
adolescentes. Posteriormente, esses materiais serão apresentados junto a palestras nas
instituições de ensino da cidade.
Espera-se que o resultado desse projeto forneça para o público envolvido informações que
permitam identificar e combater situações que se caracterizam como maus tratos aos animais,
bem como a importância de temas essenciais ao bem estar animal, tais como a adoção
responsável e lares temporários.
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