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Resumo:  

O presente artigo é resultado da pesquisa sobre a importância de se refletir sobre os 

aspectos ambientais existentes no filme “O Touro Ferdinando” e a relevância do debate 

de questões essenciais ao direito ambiental, direito difuso, direito humano de terceira 

dimensão, com as crianças, geração do futuro. O objetivo geral é apontar os aspectos 

educativos do filme em análise as seus desdobramentos na relação ser humano e 

animais. Os objetivos específicos, correlatos aos capítulos desenvolvidos no texto, por 

sua vez, são: explicar a história de mesmo título contida em um livro e as diferenças da 

época em que foi escrito; apresentar o cinema como forma alternativa de educação e 

discutir a outridade, um passo além da alteridade, e a proteção aos animais nos dias de 

hoje, primordialmente quando em rota de colisão com parâmetros culturais. A 

metodologia adotada é qualitativa, por meio de pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais 

utilizando de método analítico-descritivo. Os marcos teóricos principais encontram-se 

na obra Libertação Animal do filósofo australiano Peter Singer e a teoria da outridade 

descrita por Enrique Leff, sociólogo ambientalista mexicano. Todos os referênciais 

trabalhados visam responder ao seguinte problema: é possível trabalhar, por meio do 

cinema, do lúdico, temas de direito ambiental, mesmo aqueles considerados complexos 

socialmente? A conclusão aponta para resposta afirmativa, mais ainda, para a 

conveniência de se preparar os infantes para os desafios ambientais com os quais se 

depararão no futuro, bem como para o desenvolvimento sustentável. 
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