
 

Prezado Senhor, 

 

Em atenção a sua mensagem eletrônica, de 09 de dezembro de 2014, 

encaminhada a RENAMA (abaixo), a qual foi remetida ao Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) em 07 de janeiro de 2015 

(abaixo), sobre o uso de animais em Psicologia e Fisiologia, informamos que 

o assunto foi levado à apreciação do CONCEA, o qual se manifestou da 

seguinte forma: 

 

- O CONCEA estimula o desenvolvimento e adoção de métodos 

alternativos de ensino. Tais métodos apresentam vantagens e limitações. 

Sua adoção depende de fatores como o projeto pedagógico do curso, a 

existência ou não de atividade de pesquisa na instituição, a infraestrutura 

disponível e a liberdade acadêmica do docente (prática docente), respeitados 

os preceitos éticos e legais. 

- Em relação à disciplina de Behaviorismo, em que o modelo vivo não teria a 

função de desenvolvimento de habilidades manuais, mas somente aprendizado 

de novo conhecimento pelo desenvolvimento da habilidade observacional o 

uso do modelo vivo pode ser substituído, ou praticado em ambientes 

naturais (zoológico, criadouros, etc). 

- Quanto à formação em Psicologia, se não houver disciplina com o objetivo de 

desenvolver habilidades manuais, o uso de animais vivos pode ser substituído. 

Por exemplo, filmagens para serem reproduzidas nas aulas futuras ou 

utilizar a observação de animais em vida livre. No caso de profissionais que 

vão seguir a carreira de pesquisa com modelos animais, a capacitação com os 

mesmos é indispensável. 

- Quanto ao ensino de Fisiologia, devemos considerar que o uso de animais 

tenha sido fundamental para o avanço do conhecimento cientifico. Entretanto, 

nas últimas décadas, o avanço considerável na tecnologia empregada na 



pesquisa cientifica tornou obsoleta a maioria das práticas desenvolvidas 

com animais em laboratórios de ensino, o que levou muitos cursos a 

abolirem tais atividades. 

- É possível aulas sem o uso de animais em Fisiologia, contanto que se 

utilizem recursos capazes de contribuir para a compreensão de processos 

dinâmicos que ocorrem no organismo vivo. 

- Vale ressaltar que, segundo Lei nº 11.794, todas as instituições que criem ou 

utilizem animais para ensino devem estar credenciadas no CONCEA, desde 

que, previamente, criem CEUA. Também a CEUA deve definir os laboratórios 

de experimentação animal, biotérios e centro de criação sob seu controle (Art. 

13). 

 

 

Atenciosamente, 

 

Secretaria Executiva do CONCEA  

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal  

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  

Setor Policial Sul - Área 5, Quadra 03,  

Bloco "E", 1º andar, sala 114 70610-200 - Brasília/DF  

(61) 3411-5267 

 

Em resposta ao autor Marcos Fêo Spallini (grifo nosso). 

Data de recebimento: 09 de junho de 2015. 


