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Objetivos:  

I) Promover a integração de pesquisadores, agentes públicos, representantes do terceiro 
setor e da iniciativa privada no enfrentamento dos problemas decorrentes da 
proteção dos direitos dos animais ; 

II) obter dados sobre os parâmetros sustentáveis da cidade de Salvador, especialmente 
no que se refere a educação com vista a tolerância à diversidade cultural e aos 
direitos dos animais. 

III) Analisar os precedentes judiciais casos de intolerância e direitos dos animais. 

 

Problema(s) 
Uma cidade sustentável prioriza ainda o transporte público em detrimento do transporte 

privado, além de destinar adequadamentoe o seu lixo; utilizar racionalmente a sua água; 

possuir parques e áreas de lazer para a comunidade e  promover programas de educação 

ambiental  para a população. 

De fato, Salvador recebeu em 2016 o Prêmio Cidades Sustentáveis nas categorias 

Mobilidade e Saúde, por ter reduzido o número de acidentes e mortes no trânsito e 

aumentado o percentual da frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com deficiência, 

além de ter reduzido  a taxa de mortalidade de crianças com menos de 1 ano de idade. 



Não obstante, é preciso destacar que sustentabilidade não consiste apenas no uso de  

energia verde ou reciclagem do lixo, mas principalmente em fornecer instrumentos para que 

diferenças culturais, étnicas,  religiosas, linguísticas, políticas, possam conviver em 

harmonia.  

A educação para a tolerância é uma tarefa que parte do fato de que a nossa vida, tanto 

individual como coletiva, está perpassada por conflitos, exposta a diferenças e condicionada 

por diferentes e legítimos modos de pensar e orientar a vida, e enfrentar esses conflitos 

significa permitir que eles aflorem, para depois assumi-los e integrá-los como ponto de 

partida no processo educativo. 

Com efeito, a ideia de diversidade está ligada aos conceitos de pluralidade, multiplicidade, 

pontos de vista ou de abordagem, heterogeneidade e variedade, e, muitas vezes, pode ser 

encontrada na comunhão de contrários, na intersecção de diferenças, ou ainda, na tolerância 

mútua.  

A Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural, aprovada por 185 

Estados-Membros em 2001, representa o primeiro instrumento de definição de padrão 

internacional destinado a preservar e promover a diversidade cultural e o diálogo 

intercultural. 

Muitas vezes, porém, as diferentes culturas dos grupos formadores da identidade 

nacional entram em conflito sobre a forma de tratamento dos animais, de modo que é preciso 

identificar como o Direito tem enfrentado estes conflitos e quais as soluções mais legítimas. 

 

Hipótese(s) 
O Estado deve promover educação para respeito à diversidade cultural e aos direitos dos 
animais 
O  Estado deve fiscalizar e controlar o comércio de animais domésticos além de promover 
campanhas de vacinação e castração 
O Poder legislativo deve elaborar leis que assegurem uma efetiva proteção dos animais  
O Poder Judiciário deve assegurar o diversidade cultural e ao mesmo tempo a proteção dos 
animais contra os maus-tratos e a crueldade. 

Resultado(s)  esperado(s) 
 

Elaborar indicadores sólidos de sustentabilidade a partir da análise dos conflitos entre as  
formas de tratamento dos animais pelas diferentes culturas dos grupos sociais formadores da 
identidade nacional. 

Estabelecer critérios de interpretação jurídica que permita a solução dos conflitos decorretes 
das diferentes formas de tratamento dos animais pelos grupos sociais formadores da 
identidade nacional. 
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