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Mensagem aos pais 
e professores

Eu sou uma educadora humanitária e moro nos Estados 
Unidos. Passo a maior parte dos dias ensinando sobre 
os animais e o meio ambiente. Como educadora, meu 

objetivo é despertar as mentes e os corações dos jovens, oferecer 
informações, introduzir novas ideias e encorajar o pensamento 
crítico. Penso que seria irresponsabilidade compartilhar informa-
ções sobre o que está acontecendo com os animais e a Terra sem 
deixar as crianças saberem o que elas podem fazer para ajudar. 
Então, eu escrevi este livro para os jovens que queiram conhecer 
de que forma podem agir para fazer a diferença.

Crianças de todo o mundo estão aprendendo a respeitar os 
animais e o meio ambiente. Elas estão estudando sobre espécies 
ameaçadas nas escolas, questionando como os animais estão 
sendo usados atualmente e sendo mais ativas em ajudar a tornar o 
nosso mundo mais seguro, limpo e compassivo. As crianças estão 
constantemente preocupadas com o mundo que estão herdando e 
entristecidas com o sofrimento e a destruição que veem ao redor.

Este livro mostra às crianças que elas podem ajudar a salvar 
os animais e o meio ambiente e apresenta ideias e jogos que são 
divertidos, práticos e empoderadores.

As crianças que lerem este livro vão precisar do seu apoio.  
Algumas das informações podem fazê-las ficar tristes e com raiva, 
mas, com o seu auxílio, elas vão se sentir estimuladas a assumir 
o desafio de salvar o planeta e os animais. Nós todos precisamos 
desses jovens, e eles precisam de nós. Obrigada por sua ajuda.
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Mensagem às crianças

Nosso mundo está repleto de animais, como pequenos 
insetos, jacarés cheios de escamas, salamandras escor-
regadias, pinguins cobertos de penas, leões peludos 

e pessoas. Todos vivemos nesse lindo planeta chamado Terra, 
cada um de nós tentando ficar feliz e com saúde e viver o 
máximo que puder.

Alguns dos meus seres favoritos no mundo são animais, 
como meus cachorros Maia e Beau, e meus gatos Père, Uba, 
Mish e Buddha. Eu amo muito esses amigos. Eu também gosto 
de outros animais como veados e guaxinins, gralhas e corvos, 
ursos e lobos, vacas e porcos, galinhas e perus, e mesmo os ratos. 
Esses animais são muito parecidos com meus cachorros e gatos e 
mesmo comigo! Todos têm sentimentos e famílias, brincam e se 
comunicam uns com os outros. Pássaros e mamíferos, e mesmo 
alguns peixes e répteis, cuidam de seus filhos, os protegem, os 
ajudam a crescer com segurança e os ensinam como viver por sua 
própria conta, como fazem as mães e os pais. Esses animais têm 
suas próprias vidas, como nós temos.

Os humanos nem sempre são bons em dividir o planeta 
com outros animais. É uma vergonha, porque os animais são 
muito bons em dividir o planeta conosco. O problema é que 
as pessoas que não são boas em compartilhar o planeta com os 
animais fizeram uma grande bagunça.

E é aqui que você entra.

Se você é uma criança que ama os animais, este livro é para 
você. Com ele, vai aprender muitas coisas maravilhosas sobre os 
animais e outras que vão deixá-lo triste e zangado. Tudo bem, 
porque a melhor parte deste livro é que ele mostra a você como 
ajudar os animais, e isso é algo muito importante.

E também é divertido.
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Eu tenho dois jovens amigos que se chamam Carrie e David. 
Há muitos anos, eu contei a eles algumas coisas que estão aconte-
cendo com os bichos. Depois disso, os dois passaram a ajudar os 
animais e a contar o que sabiam aos amigos e aos pais. Eles 
ensinaram a tantos colegas que agora existe um grupo inteiro 
de crianças salvando os animais nos bairros onde moram. Isso 
é ótimo!

Animais precisam de ajuda em todos os bairros, então eu 
espero que você queira ajudá-los também. Tudo o que preci-
sa fazer é virar a página...

...e, então, salvar algumas vidas!
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Ajudar os animais é divertido, mas é necessário um pouco 
de esforço. Se tiver alguns amigos que queiram juntar-
se a você, a tarefa pode ficar bem mais fácil. Quem sabe 

você não está com sorte? Pode ser que seu melhor amigo queira 
ajudá-lo! Depois, talvez tenha de perguntar por aí. A boa notícia 
é que em todo o mundo existem crianças como você que querem 
ajudar os animais.

Se você se preocupa com os animais, está convidado a criar um 
grupo de ação pelos animais. Há várias ideias e atividades neste 
livro para quem faz parte dessa turma: peças de teatro, peque-
nas encenações (que se chamam esquetes), experimentos e jogos. 

Junte-se à Equipe 
Infantil de Ação 
Animal

Saiba mais

Atividade

Jovem Herói Verdadeiro 
ou Falso

Experimento

Jogos

TeatroObservaçãoEsquete

Aventura

J

OBS TEXAT

A

ES

 equipe infantil de ação animal
EIAA
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Se você ama os animais e quer ajudá-los, já pode considerar-se 
um membro dessa equipe. Não há qualquer taxa de inscrição 
ou algo parecido. Se você quiser ajudar os bichos,  já é do time. 
Simples assim!

Há diversas atividades e sugestões neste livro para ajudar você 
a ajudar os animais. Algumas são bem fáceis, outras são um 
pouco mais difíceis. A dica é escolher as atividades que achar 
que são as melhores para você. Mesmo se fizer somente algumas 
das propostas que estão neste livro, já salvará muitas vidas.

Vou explicar parte das atividades: com as esquetes, você 
poderá praticar como falar com as pessoas e pedir que elas não 
machuquem os animais. As peças de teatro vão ajudar você a 
ensinar seus amigos sobre o que está acontecendo com os bichos. 
Os experimentos vão mostrar coisas legais sobre os animais. E os 
jogos? Ah, você vai descobrir.

A maior parte das atividades que estão neste livro você poderá 
fazer sozinho, mas vai precisar de um amigo para algumas delas. 
É muito bom ter um amigo que também faça parte do grupo de 
ação pelos animais, porque é muito difícil tentar mudar o mundo 
sem ajuda.

Talvez você não saiba de ninguém que se preocupe com os 
bichos da forma como você se preocupa. Tudo bem. Se você 
se ocupar em ajudá-los, não vai demorar até encontrar outras 
pessoas que vão querer se juntar a você. Eu moro nos Estados 
Unidos mas, caso você tenha qualquer dúvida sobre as atividades 
do grupo (ou sobre qualquer outra coisa que está neste livro), ou 
ainda se precisar de ajuda para encontrar outras pessoas em sua 
região no Brasil que se preocupam com os animais, peça ajuda 
a um adulto. Pode ser um de seus pais, um irmão mais velho ou 
mesmo um professor.
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Animais que 
são nossos 
amigos

Ronronados, latidos, 
lambidas e amor

Eu penso que a melhor forma de começar a ajudar os animais 
é iniciar por aqueles que são nossos amigos mais próximos (como 
cães, gatos, coelhos e porquinhos-da-índia), porque nós já os 
conhecemos e os amamos. Também há muito o que podemos 
fazer para ajudá-los.

Os animais podem ser grandes amigos. Algumas vezes 
eles se tornam, inclusive, nossos  melhores companheiros. As 
pessoas também podem ser boas amigas dos  bichos. Muitas 
vezes, porém, elas não são. Se você quiser ser um bom amigo 
dos animais, vire a página...

...e, então, vá salvar algumas vidas!
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Seja um pai ou uma 
mãe responsável

Levar um animal para dentro da sua casa não é o mesmo 
que levar uma televisão nova. Se você ficar muito zangado 
e der uma pancada no seu aparelho novo de TV, seus pais 

podem mandar você para o seu quarto e fazer com que fique lá 
por um tempo que parece eterno e você vai desejar nunca ter 
ouvido falar de uma TV. Você pode se sentir muito mal com 
isso, mas a TV, não. Ela não sentirá nada, não importa a força 
com que tenha batido nela.

Os animais, no entanto, são como as pessoas. Se ficar muito 
zangado e bater no seu cachorro, vai machucá-lo e ele vai se sentir 
triste e com medo. Se você se esquecer de dar comida para o seu 
gato, ele ficará com fome. Se decidir ir para um jogo de futebol em 
vez de limpar a gaiola do seu hamster, ele vai se sentir muito mal.

Animais precisam de comida, água, um lugar limpo e aqueci-
do para viver, exercícios, cuidados de um veterinário e muito, 
muito amor!

Pessoas que levam animais para suas casas se tornam responsá-
veis por eles, assim como os pais são responsáveis por seus filhos.

•	 Cachorros são descendentes dos lobos. Os pais dos lobinhos 
não batem nos seus filhotes, eles nem sabem como fazer isso! 
Mesmo assim, eles treinam seus filhotes muito bem. Muita 
gente bate nos seus cães porque pensa que essa é a forma de 

saiba mais!
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treiná-los. Isso é estúpido. Nunca bata em um cão para ensiná-lo. 
Você vai aprender como treinar cães depois.

•	 Anticongelante, um líquido verde que é usado nos radiadores 
dos automóveis, principalmente nos lugares onde faz muito 
frio, é tóxico para cães, gatos e outros animais. Algumas 
pessoas usam esse produto nos seus carros e jogam na rua a 
embalagem, muitas vezes ainda com um pouco de líquido.
Um cão ou um gato pode encontrar essa embalagem e lamber 
o conteúdo, pois o anticongelante tem um cheiro adocicado. 
Muitos deles morrem depois disso.

Verdadeiro ou Falso?
Verdadeiro Falso

1. Ratinhos, hamsters e gerbos precisam 
das mesmas coisas para ficarem felizes e 
saudáveis.

2. Cães e gatos não se dão bem e nunca 
devem ficar juntos. 

3. Nossos amigos animais sempre nos avi-
sam do que estão precisando. 

1. Falso. Ratinhos, hamsters e ger-
bos podem ser todos pequenos 
roedores peludos, mas eles têm 
necessidades diferentes. Por 
exemplo, gerbos e ratinhos são 
animais sociáveis. Isso significa 
que eles gostam de viver com 
outros da mesma família. Os 
hamsters, entretanto, gostam de 
passar a maior parte do tempo 
sozinhos.

2. Falso. Alguns cães e gatos re-
almente não gostam muito uns 
dos outros, mas muitos gatos e 
cachorros vivem juntos muito 
bem. Em alguns casos, se tor-
nam grandes amigos. Se você 
levar um gato para uma casa 
onde há um cachorro ou um 
cachorro para uma casa onde 
há um gato, é importante dei-
xá-los em locais separados e 
fazer com que se conheçam 
aos poucos.

3. Verdadeiro e falso. Nossos ami-
gos animais são realmente muito 
bons em nos avisar quando estão 
com fome quando querem dar 
um passeio e, às vezes, quan-
do estão doentes. Mas eles não 
falam português e não podem 
nos dizer quando é hora de ir ao 
veterinário, que é o médico que 
cuida dos animais. Isso significa 
que precisamos prestar muita 
atenção aos bichos e aprender a 
cuidar deles devidamente.
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Coisas que você pode fazer para ser um pai ou uma 
mãe responsável

•	 Antes de adotar um animal, converse com sua família e pense 
na quantidade de tempo, dinheiro e energia que deverá dedicar 
ao bichinho. Depois que souber tudo isso, vocês podem decidir 
qual o tipo de animal é o melhor para a família. Se todos ficam 
fora de casa o dia inteiro, no trabalho ou na escola, então, um 
cachorro pode não ser o melhor animal para adotar. Entretan-
to, adotar dois gatos pode funcionar, uma vez que gatos reque-
rem menos trabalho que cachorros e dois gatinhos podem 
fazer companhia um para o outro durante o dia. 

•	 Compre um livro sobre o animal que você vai adotar e leia-o 
com cuidado. É importante conhecer as necessidades do bicho 
antes de levá-lo para casa. Você também pode pegar livros 
emprestados na biblioteca, mas é recomendável ter um bom 
livro em casa para que possa consultar sempre que precisar.

•	 Definam a tarefa de cada integrante da família no cuidado 
com o animal. Quem vai levá-lo para passear pela manhã? E 
à tarde? E à noite? Quem vai limpar a caixinha do gato? Quem 
pagará a conta do veterinário? Quem vai se certificar de que 
todas as tarefas foram cumpridas?

•	 Lembre-se: os bichos se sentem da mesma forma que você. 
Antes de fazer qualquer coisa com um animal, pergunte a si 
mesmo: “eu gostaria disso?". Se você não gosta de ser ameaça-
do, de ter suas orelhas puxadas ou de ser machucado, seu 
animal também não vai gostar. 

•	 Se você encontrar um recipiente de anticongelante no chão, 
peça a um adulto que pegue a embalagem e jogue-a no lixo.

•	 Dê ao seu bichinho um abraço extra agora para demonstrar o 
quanto você o ama!

Estudos demonstram que 
as pessoas que convivem 
com os animais geralmen-
te vivem mais tempo que 
as outras!
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Seja o melhor 
amigo do seu cão

Você sabia que existem cães que já resgataram pessoas de 
prédios em chamas e que encontraram crianças feridas na mata? 
Alguns cachorros até mesmo viajaram centenas de quilômetros 
para achar suas casas. 

Há uma história sobre um cão que, todos os dias, esperava na 
estação de trem seu responsável humano voltar do trabalho. Um 
dia, porém, o homem não retornou. Ele havia morrido, mas o 
cachorro não tinha como saber disso.  E o cão esperou na estação 
de trem pelo resto da vida. Olhe quanta lealdade!

Cães nos oferecem um grande amor. Eles nos confortam se 
estivermos tristes, nos protegem quando estamos em perigo, 
brincam conosco nos momentos de solidão, nos  aquecem se 
estivermos com frio e nos fazem rir quando estamos com 
raiva. Eles não se importam se nossos olhos são azuis ou 
castanhos, se nosso cabelo é liso ou crespo. Eles gostam 
de nós do jeito que somos. Temos muita sorte em ter 
amigos tão bons.

Você deve pensar que um animal que dá tanto 
amor assim também recebe muito amor de volta. 
Porém, acredite ou não, há gente que não trata 
bem seus cachorros. Eles deixam os cães 
fora de casa, sozinhos, dia e noite, esque-
cem-se de alimentá-los, decidem não 
levá-los para passear porque está frio ou 
chovendo ou batem neles quando estão 
com raiva. 
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•	 Um grupo de cães é chamado de matilha. Os membros da 
matilha sempre andam juntos. Eles brincam juntos, dormem 
juntos, encontram comida e comem juntos. Cães que são deixa-
dos sozinhos todo o dia ficam solitários. Eles querem ficar 
perto da matilha de humanos! É por essa razão que pessoas 
que ficam fora de casa o dia inteiro não devem ter um cachor-
ro. Eles só podem ter animais que não se importem de ficar 
sozinhos por um tempo.

•	 Chocolate é tóxico para cães e pode fazer com que fiquem 
doentes.

•	 Algumas pessoas cortam a cauda ou a orelha de seus cães para 
que fiquem com determinado aspecto. Essas cirurgias são 
desnecessárias e, no Brasil, são proibidas.

•	 Os cães conseguem ouvir muito melhor que os humanos. O 
seu cachorro pode ouvir um ladrão  do lado de fora da casa 
e acordar imediatamente, mesmo que você esteja dormin-
do com o barulho. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas 
sentem-se seguras quando têm um cachorro em casa.

•	 Os cães gostam de saber como se comportar, então eles 
precisam ser treinados, de um jeito firme, mas gentil.

Coisas que você pode fazer pelos cães

•	 Você e sua família podem levar seu cão a uma escola de 
adestramento para treiná-lo. A escola de adestramento vai ser 
divertida tanto para você quanto para o seu cachorro. Descu-
bra sobre escolas de  adestramento com uma instituição de 
proteção aos animais da sua região.

•	 Lembre-se: nunca, nunca mesmo, bata no seu cachorro!

saiba mais!



Capítulo 1  Ronronados, latidos, lambidas e amor 21

•	 Escove seu cão pelo menos uma vez por semana. Enquanto 
estiver fazendo isso, procure por pulgas, carrapatos e feridas. 
Separe os dedos dele e verifique se há farpas entre eles. Veja 
nos ouvidos se há sujeira ou ácaros (que serão parecidos com 
gosma escura), mas não coloque nada dentro das orelhas. Se 
você vir um problema, conte aos seus pais imediatamente.

•	 Ajude seus pais a monitorar as visitas de seu cão ao veteriná-
rio. O seu cachorro deve visitar o veterinário pelo menos uma 
vez por ano para vacinação e sempre que ficar doente.

•	 Mantenha o seu cão na coleira quando estiver passeando 
com ele na rua. Mesmo o mais bem treinado cachorro pode 
atravessar a rua de repente se vir um esquilo, um coelho ou 
outro cachorro. 

•	 Quantos de vocês sabiam que suar faz bem? Faz sim! Quando 
as pessoas suam, o corpo resfria. Os  cães não podem suar 
como as pessoas. Para se refrescarem, os cães arfam, ou 
seja, respiram rápido com a língua para fora. Mas arfar não 
funciona tão bem como transpirar, por isso os cães podem 
ficar muito quentes e até mesmo morrer se não puderem sair 
do calor. Muitos cães morrem a cada ano porque as pessoas 
os deixam em carros. Este experimento simples vai mostrar 
quanto tempo leva para um carro ficar muito quente para 
um cão.

experimento EX

Quanto tempo leva para ficar quente  
dentro de um carro?

Você vai precisar de:

•	 Um termômetro de ambiente

•	 Um relógio
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•	 Um bloco de papel e um lápis

•	 Um carro

•	 Um de seus pais

1. Quando acordar pela manhã em um dia de sol na primavera 
ou no verão, veja se o carro da família está estacionado. Você 
vai precisar que ele fique à sombra por algumas horas.

2. Assim que o dia começar a esquentar, peça para os seus pais 
colocarem o carro no sol. Deixe todas as janelas do carro quase 
fechadas, apenas com uma pequena abertura.

3. Pegue o termômetro e verifique a temperatura do lado de fora 
do carro. Anote no bloco de papel.

4. Depois, coloque o termômetro dentro do carro.

5. Fique do lado de fora com o relógio e marque dez minutos.

6. Retire o termômetro do carro. Anote a temperatura agora.

7. Ficou muito quente dentro do carro? 

8. Peça para seus pais colocarem o carro na sombra. 

9. Coloque o termômetro de volta no carro e espere mais dez 
minutos.

10. Verifique o termômetro novamente e escreva a temperatura. 

11. A qual temperatura o carro chegou à sombra?

Aprenda com os números: o que você notou? Estava muito 
quente dentro do carro? Ele continuou quente mesmo depois de 
ter sido colocado na sombra? Se a temperatura foi maior que 26°C, 
ficou muito quente para um cachorro. Agora você sabe porque é 
tão perigoso deixar um cão dentro de um carro estacionado!

•	 Sempre que encontrar um cachorro arfando dentro de um 
carro em um dia quente, especialmente se o automóvel estiver 
no sol, peça a ajuda de um adulto ou chame a polícia. 

Os cães têm um extraor-
dinário sentido de  olfato, 
muito melhor que o dos 
humanos. Porém, eles não 
se interessam tanto pelo 
cheiro de rosas. Algumas 
vezes, eles gostam de chei-
ros que as pessoas acham 
que são ruins.
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•	 Você pode ajudar os cães conhecendo-os melhor. Quanto 
mais entender os cachorros, mais saberá como cuidar bem 
deles. Já percebeu que, quando volta para casa todos os dias, 
parece que o seu cachorro já sabia que você estava chegando? 
Ele pode dar um latido ou até já estar esperando no portão. 
Isso acontece porque seu amigo pode ouvir você de muito 
longe e ele reconhece o som dos seus passos.

experimento EX

aprendendo a conhecer os talentos do seu cão

Quando voltar da escola, caminhe mais rápido e pesado ou 
mais leve e lento que o normal. O seu cachorro ainda é capaz de 
reconhecer que você está chegando e esperá-lo no portão? Faça 
essa experiência e entre por uma porta diferente da casa ou então 
venha de uma direção diferente na rua. Tente por alguns dias. 
Logo, seu cachorro vai perceber todos os seus truques. Eles não 
são realmente espertos?
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Cuide bem de 
seu felino

Um monte de gente tem gatos. Algumas pessoas acham 
que os gatos são delas, mas, provavelmente, os gatos 
pensam que os humanos são deles.

Talvez você já tenha notado que cada gato tem sua própria 
personalidade. Alguns são muitos insistentes e querem que você 
os acaricie o tempo todo. Outros são tão independentes que agem 
como se não precisassem de você para nada. O meu gato Père, por 
exemplo, tem uma personalidade muito diferente da minha gata 
Mish. Père gosta muito de ser acariciado. Quando eu estou andan-
do ao redor da casa, muitas vezes ele corre, se joga na minha frente 
e deita de costas com a barriga para cima. Se eu o ignorar e conti-
nuar caminhando, ele faz isso de novo. Ele continuará se jogando 
na minha frente até que eu o acaricie. Mish nunca faria isso! Isso 
seria muito indigno para ela. Mish age como se não quisesse que as 
pessoas pensem que ela precisa ser acariciada.

Alguns gatos, como a Mish, podem parecer distantes (como 
se pouco se importassem com você), mas, lá no fundo, mesmo 
o gato mais distante necessita do ser humano. Eles talvez não 
precisem ser levados para passear e são muito bons em exercitar- 
-se sozinhos (o que é raro acontecer, porque a atividade favorita 
de um gato é dormir), mas precisam dos humanos para algumas 
coisas. Por exemplo, gatos gostam de estar sempre limpos. Eles 
se limpam todos os dias, lambendo cada centímetro do seu pelo. 
Os bichanos, porém, não conseguem limpar suas próprias caixi-
nhas de areia, então precisam que os humanos façam isso para eles. 
Algumas vezes, também é necessário cortar as unhas deles e levá-los 
ao veterinário. Em outros casos, apenas querem receber carinho. 
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•	 Os gatos gostam de “amassar” as pessoas. Quando são filhotes 
e estão mamando (bebendo o leite da mãe deles), eles movem 
suas patas para frente e para trás em cada lado das tetas da 
mãe para ajudar o leite a sair. É como se fosse uma massagem. 
Alguns gatos nunca param de fazer esse movimento, mesmo 
depois que ficam adultos. Já que não podem mais fazer a 
massagem nas mães, eles fazem nas pessoas. 

•	 Os gatos precisam de suas garras para escalar e se protege-
rem. Algumas pessoas pensam que os gatos que vivem dentro 
de casa não precisam dessas garras e fazem os bichanos passar 
por uma cirurgia para que elas sejam retiradas. Essa cirurgia se 
chama onicectomia ou amputação de garra. Gatos tendem a 
ser obedientes, no entanto, mesmo os que vivem dentro de casa 
podem sair por engano. Sem garras, eles não vão conseguir 
subir em uma árvore para fugir de cães ou de outros animais e 
não poderão se proteger se entrarem em uma briga. Você pode 
pensar que retirar a garra de um gato é como cortar uma unha, 
mas não é isso. É como se fosse removido o topo do seu dedo, 
onde as unhas crescem! Mesmo se dessem um remédio para 
você dormir enquanto uma parte dos seus dedos fosse cortada, 
imagine como eles doeriam quando acordasse. É o mesmo que 
acontece com um gato que passa por uma onicectomia.

saiba mais!
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Coisas que você pode fazer pelo seu gato

Você não precisa retirar as garras do seu gato, mesmo que ele 
arranhe os móveis. Em vez disso, pode construir um arranha-
dor e treinar o seu gato para passar as unhas no arranhador e 
não na mobília. 

Para construir um arranhador, você vai precisar de:

•	 Pedaços de carpetes velhos

•	 Um carretel de madeira vazio, usado para enrolar fios elétri-
cos (você pode pedir na companhia de energia elétrica da sua 
região), ou um caixote de madeira colocado em pé

•	 Cola atóxica

•	 Martelo e pregos ou um grampeador grande, do tipo pistola

•	 Um adulto para ajudar você

•	 Um travesseiro

1. Cubra o caixote ou o carretel com o carpete, encaixando os 
pedaços da melhor forma. Retire-os, lembrando-se de como 
você os colocou.

2. Passe cola nos pedaços e fixe-os no carretel ou caixote. 

3. Peça para um de seus pais prender melhor o carpete com o 
martelo ou o grampeador, para que não saia do lugar.

4. Coloque o travesseiro na parte de cima do caixote ou carretel (use 
algum que seja do mesmo tamanho).

5. Se for usar um caixote, coloque algo bem pesado pesada na 
parte de dentro, como uma grande pedra, para que o caixote 
não vire, e depois o encoste a uma parede.

Pronto! Você agora tem uma combinação de arranhador e 
cama! O seu gato provavelmente vai querer usá-lo na mesma 
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hora, mas também você pode encorajá-lo espalhando catnip 
(também chamada de erva do gato) no carpete do arranhador. 
Essa erva pode ser encontrada em uma loja de animais ou você 
mesmo pode cultivá-la em casa. Sempre que seu gato arranhar 
um móvel, diga “não” e, gentilmente, pegue-o e coloque-o no 
arranhador. Segure as patas dele e mova-as sobre o carpete, 
como se ele estivesse arranhando o local. Logo, ele vai entender 
o que pode e o que não pode arranhar.

•	 Faça brinquedos seguros para seu gato. Os gatos gostam de 
brincar com pequenos objetos, mas  alguns deles podem ser 
perigosos, como novelos de lã ou folhas de alumínio. Tente 
dar ao seu bichano uma bola de pingue-pongue presa a uma 
pequena corda. Ou, então, faça um travesseiro para ele e encha-o 
de catnip.
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•	 Para fazer um travesseiro de catnip, você vai precisar de:

 y Um pedaço de pano de algodão de 15 cm x 18 cm

 y Agulha e linha

 y Catnip suficiente para encher o travesseiro

1. Não deixe o seu gato ficar no quarto enquanto você faz este 
brinquedo ou nunca conseguirá terminá-lo!

2. Dobre o pano de algodão ao meio para obter um quadrado.

3. Costure dois lados do pano e a metade do terceiro, de modo 
que fique uma pequena abertura. Faça pontos bem pequenos. 
(Se não souber costurar, peça para um adulto. Costurar pode 
ser muito divertido!)

4. Vire o pano para que a costura fique na parte de dentro e encha 
a abertura com catnip até que o travesseiro fique bem fofo. 

5. Costure a abertura e dê o novo brinquedo para o seu gato. Ele 
provavelmente vai ronronar um “obrigado”.

•	 É sempre melhor manter os gatos dentro de casa. Eles podem 
ser atropelados por um carro se forem para fora. Caso tenha 
deixado o seu gato sair, certifique-se que ele tenha uma coleira 
com uma etiqueta de identificação e fique de olho nele para que 
não vá para a rua.  A coleira deve ter um elástico para que possa 
esticar. Se não for assim, o gato pode ficar sufocado se a coleira 
prender em algum galho. Também é bom que a coleira tenha 
um sininho, assim os pássaros e outros pequenos animais vão 
ouvi-lo chegar e poderão fugir antes de serem apanhados!

•	 Antes de você e seus pais entrarem no carro, olhe por baixo e 
por cima do automóvel, para ter certeza que não há nenhum 
gato escondido. Algumas vezes, os gatos gostam de entrar 
embaixo dos carros para fugir do sol no verão ou, no inverno, 
sobem e escondem-se perto dos motores, onde é mais quenti-
nho. Não dê partida no carro até que o gato tenha saído!

Ninguém sabe por que os 
gatos ronronam, mas não 
é apenas quando estão 
felizes.
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Você pode 
ajudar a parar 
a superpopulação 
de animais

Brownie balançou sua cauda quando eu me aproximei 
de sua gaiola. Era uma segunda-feira à tarde, e eu havia 
estado longe durante o fim de semana inteiro. Nós dois 

estávamos muito felizes por ver um ao outro. Não podíamos 
imaginar o que iria acontecer naquele dia. 

Havia algumas semanas que, após a escola, eu trabalhava no 
hospital veterinário. Brownie esteve na jaula durante todo esse 
tempo. Ele era um cachorro amigável, com pelos desalinhados e 
lindos olhos negros.

Naquele dia, o veterinário me pediu que levasse o Brownie para 
o andar de cima porque o colocaria para dormir. Eu pensei que 
Brownie ia passar por alguma operação ou algo parecido, então, 
o levei até a sala de cirurgia. O veterinário trouxe um grande 
vidro escuro com uma etiqueta em que estava escrito “veneno”.  
De repente, comecei a me sentir muito mal. Eu perguntei para o 
que serviria aquele veneno e o veterinário me respondeu que era 
para o Brownie. Eu disse que havia pensado que ele colocaria o 
Brownie para dormir, não que o mataria. Ele afirmou que era a 
mesma coisa. Eu sabia que estava trabalhando para o veterinário, 
mas não consegui ajudá-lo - eu comecei a chorar. Perguntei por 
que ia matar o Brownie e ele explicou que era porque ninguém o 
queria e não existiam lares suficientes para todos os cães e gatos 
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do mundo. Ele disse que esse problema se chamava superpopu-
lação de animais. 

Brownie foi morto por causa da superpopulação de animais. 
Eu acredito que nós precisamos ajudar a encontrar soluções 
melhores para o problema da superpopulação de animais em vez 
de matar animais felizes e saudáveis.

saiba mais!

•	 Existe gente que deseja um cão ou um gato que tenha deter-
minada aparência ou comportamento. Essas pessoas escolhem 
cães de raças puras ou animais com pedigree que poderiam se 
encaixar melhor nas características que elas querem. Como a 
procura pelos cães de raça pura é grande, esses animais estão 
sendo criados para se reproduzir bastante, o que contribui 
para aumentar o problema da superpopulação. 

•	 Há uma solução bem simples para a questão da superpopula-
ção de animais. Talvez você até já tenha pensado nisso.

Imagine que tenha decidido fazer limonada para vender na 
esquina. Porém, todos os dias, por mais de duas semanas, você 
vende apenas metade da limonada. O que você faria nas semanas 
seguintes? Menos limonada, certo? Isso é o que precisamos fazer 
com nossos amigos animais. Como há tantos cães e gatos, nós 
precisamos fazer com que eles tenham menos bebês. Isso não é 
tão difícil. Cães e gatos podem passar por uma operação que não 
deixa que eles tenham filhotes.

•	 Sempre que uma pessoa compra um animal de um pet shop 
ou de uma pessoa que tenha deixado seu animal ter bebês, e 
sempre que alguém deixa seu próprio cão ou seu próprio gato 
ter bebês, eles estão contribuindo para aumentar o problema 
da superpopulação.

•	 Às vezes, algumas pessoas decidem que não podem mais ficar 
com o cão ou gato delas. Em vez de tentar encontrar uma nova 
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casa para o bicho, simplesmente o deixam na rua. O que você 
acha que acontece com animais que são deixados na rua? É, 
você acertou. Alguns deles são atropelados. Outros comem 
veneno. Alguns ficam doentes. Outros não conseguem encon-
trar nem comida e nem água. E muitos têm cachorrinhos e 
gatinhos que também ficam sem lar.

Coisas que você pode fazer pelo seu gato para ajudar 
a parar a superpopulação de animais

•	 Você pode adotar um cachorro ou um gato de um abrigo de 
animais em vez de comprar um filhote de um criador de raças 
ou de um pet shop. Se você adotar um animal, ele ficará muito 
feliz. Mas lembre-se: cães e gatos dão bastante trabalho. Você e a 
sua família devem ter tempo, dinheiro e energia suficientes para 
cuidar de um animal. 

•	 Peça aos seus pais que levem o seu gato ou seu cachorro ao 
veterinário para uma operação que impedirá que seu animal 
tenha filhotes. A cirurgia para as fêmeas se chama esteriliza-
ção e para os machos tem o nome de castração. Alguns veteri-
nários cobram mais barato que outros para fazer a cirurgia, 
então, sua família pode fazer uma pesquisa se achar que o preço 
de determinado profissional está muito caro. Em muitas regiões, 
há prefeituras e instituições que fazem a cirurgia gratuitamente. 
Você pode informar-se sobre isso com uma entidade de prote-
ção animal da sua cidade.

•	 Quando os seus amigos contarem que eles querem comprar 
um filhote engraçadinho com pedigree, conte sobre os cães 
que estão esperando para ser adotados. Os cachorros dos 
abrigos são tão legais quanto os que estão nos pet shops. E 
muitos abrigos têm cães com o mesmo pedigree das lojas de 
animais. Há também muitos grupos que resgatam cães de raça 
pura, então, se as pessoas querem um tipo específico de cão, 
elas podem adotar algum de um grupo de resgate.
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•	 Você pode pedir ao seu professor que convide alguém alguém 
de um abrigo ou de uma instituição que protege os animais 
para falar sobre a superpopulação de cães e gatos. Muitas 
pessoas que trabalham nesses lugares ficam muito felizes em 
conversar com as crianças. Elas até podem mostrar um vídeo 
sobre o problema da superpopulação.

•	 É muito legal aparecer em um jornal! Você pode escrever uma 
carta para o editor do jornal da sua região sobre os problemas 
e as soluções para a superpopulação animal. 

JogoJ

investigue a superpopulação de animais

Pense que uma cadela em seu bairro vai ter bebês. Imagine que 
ela terá seis filhotes e que metade será de fêmeas e a outra metade 
será de machos. Pense agora que cada fêmea terá bebês duas vezes 
por ano. Se nenhum desses animais for castrado ou esterilizado, 
quantos bebês eles vão ter em um ano? E em dois anos? E em três 
anos? Agora que você sabe, conte para seus amigos!
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Conversando sobre castração
(Você vai precisar de um amigo para fazer um papel nesta 
encenação)

Chame uma pessoa para interpretar um vizinho que gosta-
ria de deixar o cachorro ter filhotes. Você vai fazer o papel de 
uma criança que tenta ensinar a esse vizinho sobre a superpo-
pulação de animais e encorajá-lo a levar o animal ao veterinário 
para ser castrado ou esterilizado. Lembre-se, ninguém gosta de 
ser criticado, então pratique falar de uma forma gentil e positi-
va. Troque os papéis entre você e seu amigo, de modo que cada 
um tenha a chance de ser o vizinho, assim como a criança que 
o está convencendo. Depois, conversem sobre como se sentiram 
no papel do vizinho e da criança. Quais sugestões funcionaram 
melhor? Quais não funcionaram? Continue praticando até que 
você possa convencer qualquer um!

teatro
T

esquete ES

Uma peça poderosa

Escreva uma peça sobre a superpopulação e chame alguns 
amigos para atuarem na peça com você. Cada um deve decorar 
as suas falas e praticar seus papéis. Quando estiverem prontos, 
mostre a peça à sua classe, aos seus vizinhos, à sua família e aos 
seus amigos. Você vai ensinar muita gente sobre o problema da 
superpopulação de animais.

No mesmo tempo que  
você levou para ler sobre 
a superpopulação de ani-
mais, nasceram cerca 
de 100 filhotes de cães e 
gatos somente nos Esta-
dos Unidos! Nesse mesmo 
tempo, 80 gatos e cachor-
ros foram mortos porque 
não havia lares para eles.



Então, você ama os animais  Zoe Weil34

Fatos sobre os ratos

Hamsters gostam de dormir o dia inteiro e passear duran-
te a noite, e geralmente preferem viver sozinhos. Já os gerbos 
vão  brincar durante todo o dia com os amigos. É  importante 
saber isso.

Como se sentiria se tivesse de passar toda a sua vida em um 
espaço ao lado do seu pior inimigo? É assim que deve se sentir 
um hamster que é obrigado a viver dentro de uma caixa de vidro 
com outro hamster, algo que ele não gosta.

E você gostaria se alguém o acordasse no meio da noite?  Bem, 
é a mesma coisa para um ratinho quando alguém o acorda duran-
te o dia. 

Hamsters, gerbos, ratos, ratinhos e porquinhos da Índia 
podem ser pequenos, mas eles sentem da mesma forma que os 
grandes animais. Eles protegem seus bebês e os alimentam com 
leite, gostam de aconchego e de manterem-se aquecidos e se 
assustam se alguém os pega de repente ou os levanta pela cauda.

saiba mais!

•	 Porquinhos-da-índia não são realmente porquinhos. Eles têm 
esse nome porque fazem sons parecidos com os dos porcos.

•	 Quando os ratinhos nascem, eles são pequenos e rosas e não 
têm pelos. 

•	 Hamsters, ratinhos, ratos, esquilos e porcos-espinhos têm 
muito em comum. Todos são roedores, com dois grandes e 
longos dentes na frente de suas bocas.
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ligue cada animal com seu lugar de origem

Porquinho-da-índia Desertos do Oriente Médio

Hamster América do Sul

Gerbo Europa e Sul da Rússia

Coisas que você pode fazer para ajudar os roedores

•	 Aprenda quais são os animais que dormem durante o dia e 
quais dormem à noite. Descubra quais gostam de companhia 
e quais preferem viver sozinhos. Quando souber, respeite essas 
necessidades e esses desejos.

•	 Se tiver porquinhos-da-índia, ratinhos, gerbos ou um hamster, 
certifique-se que a gaiola deles seja ampla, com muitos espaços 
para que possam cavar e esconder pequenos objetos, rodas 
seguras para exercício e brinquedos divertidos. Mantenha 
sempre a gaiola deles muito limpa. 

•	 É melhor não deixar esses animais terem bebês, porque você 
provavelmente não terá espaço para todos. Você pode pensar 
que poderia doar os filhotes para seus amigos e vizinhos, mas 
precisaria ter certeza de que seus amigos cuidarão deles tão 
bem quanto você. Não basta conseguir uma casa para os filho-
tes, é preciso encontrar um bom lar e isso não é fácil. Então, 
tenha certeza de não manter uma fêmea e um macho juntos 
na mesma gaiola!

Porquinho-da-índia – América do Sul

Hamster – Deserto do Oriente Médio

Gerbo – Europa e Sul da Rússia

atividade AT

ajude o seu hamster a construir uma casa de nuvens

Vá com seus pais até a farmácia e compre algumas bolas de 
algodão branco. Coloque três ou quatro dessas bolas na gaiola 
do seu hamster no fim da tarde. Provavelmente, ele não vai 
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fazer nada com essas bolinhas até que você vá dormir. Então, 
veja na manhã seguinte. Coloque mais algumas bolinhas no 
próximo dia. O hamster vai usar o algodão para construir 
uma casa de nuvens!

Hamsters têm largos bol-
sos em suas bochechas 
onde eles podem guardar 
e carregar a comida.
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Uma chave para 
libertar as aves

Como os pássaros são tão bonitos, algumas pessoas 
gostam de mantê-los como companhia para que 
possam ficar olhando bastante para eles. Muitos 

pássaros lindos e coloridos são capturados na mata para serem 
vendidos em lojas de animais. Depois de  serem capturados, são 
colocados todos juntos dentro de pequenas caixas e enviados por 
avião ou navio. Algumas vezes, leva muito tempo para chegarem 
a um pet shop. Quando chegam lá, a maior parte deles está morta!

Eu sempre fico muito triste quando vejo pássaros trancados 
em um gaiola. Suas penas parecem muito bonitas, e, às vezes, 
eles gorjeiam ou cantam lindas canções, mas não podem voar. 
Se eu pudesse voar, ficaria profundamente triste se alguém me 
prendesse em uma gaiola pelo resto da minha vida.

saiba mais!

•	 Aves têm ossos leves, que não são maciços, assim elas não 
pesam muito. Uma ave muito pesada não conseguiria voar 
muito longe.

•	 As fêmeas dos pássaros põem ovos, mas se não houver um 
macho por perto para fertilizá-los, eles nunca vão nascer.

•	 Quando alguém diz “você come como um passarinho”, geral-
mente quer dizer que você não come muito. Quando falam 
“você come igual a um porco”, geralmente significa que você 
come demais. É  óbvio que essas pessoas sabem pouco sobre 
porcos ou pássaros. Pássaros comem muita comida porque 
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precisam de energia para voar, enquanto porcos podem ser 
muito exigentes para comer.

Coisas que você pode fazer pelos pássaros

Se você não tiver um pássaro, pense muito bem se quer fazer 
um passarinho viver dentro de uma gaiola por toda a vida dele, e 
nunca tenha um pássaro que foi pego na mata.

•	 Passe um pouco de tempo observando os pássaros que 
vivem livres. Ouça o som das andorinhas quando elas voam 
anunciando a chuva que vai cair. Veja os gaviões plainando 
sobre as árvores e os beija-flores em volta das flores. Procure 
pelo som de folhas caindo para ver passarinhos, indo e vindo, 
nos galhos das árvores. Há muitas outras formas de ver os 
pássaros livres. Se você quiser saber agora mesmo, vá para a 
página 157 para ver algumas boas ideias.

•	 Caso já tenha um pássaro, certifique-se que ele tenha uma 
gaiola bem grande, com muitos poleiros, brinquedos, sinos, 
espelhos e brincadeiras. Dê a ele comida e água fresca todos os 
dias. E mantenha a gaiola sempre muito limpa.

•	 Se tiver apenas um passarinho vivendo sozinho, ele pode ficar 
muito solitário. Converse, cante para ele  e brinque com ele 
todo o dia. Veja com os abrigos dos animais para encontrar 
um companheiro para ele (adote somente a mesma espécie de 
pássaro). Dessa forma, você ajudará tanto a ave que está na sua 
casa como a que está em um abrigo.

•	 Caso existam outros animais na casa, como cães e gatos, tenha 
certeza de que a ave está longe do alcance deles.

•	 Se você quiser deixar o seu amiguinho de penas solto para 
voar dentro de casa, mantenha as janelas fechadas e cobertas. 
Quando os pássaros veem janelas, eles acham que podem voar 
para fora. Eles  não sabem nada sobre vidros, então podem 
bater na janela e se ferir. 

Pássaros e répteis têm 
algo em comum: ambos 
possuem escamas. Cobras 
e lagartos possuem esca-
mas por todo o seu corpo. 
Os  pássaros, contudo, têm 
escamas apenas em suas 
patas.
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•	 Muitos pássaros gostam de um lugar tranquilo para dormir 
durante a noite. Então, você pode cobrir a gaiola durante a 
noite com um lençol. Pela manhã, retire o pano e diga “bom 
dia” para ele.

Jovem herói

Jeremy, de dez anos, que mora no estado da Louisiana, nos 
Estados Unidos, desenhou um cartaz mostrando como as pessoas 
deveriam e não deveriam tratar os animais. Ele caprichou tanto 
que ganhou o primeiro lugar no concurso de cartazes “Seja gentil 
com os animais” e seu cartaz foi exibido para todos verem!
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saiba mais!

Deseje o melhor 
para os peixes

É muito difícil mergulhar embaixo d’água para observar os 
peixes. Por isso, pessoas que queriam observar os peixes 
inventaram os aquários. Algumas vezes, pessoas inven-

tam coisas que são boas para elas, mas não necessariamente para 
os animais. Você acha que os aquários poderiam ser um exemplo?

Alguns peixes de água doce, que vêm de rios e lagos, podem 
viver por um tempo em aquários. Talvez, eles não se importem 
em nadar em círculos durante o dia inteiro. É difícil ter certeza. 
No entanto, outros peixes – geralmente aqueles bem coloridos, 
de água salgada, que vivem nos oceanos – morrem muito rápido 
em aquários. Para retirá-los dos mares, usualmente são colocados 
muitos produtos químicos na água, que acabam matando uma 
grande quantidade de peixes. 

Nós precisamos ter certeza de que não vamos machucar 
nenhum peixe apenas para colocá-lo em um aquário. Afinal, o 
motivo para as pessoas quererem tanto os peixes é porque gostam 
deles, não é mesmo?

•	 Você se imagina respirando por meio de longas aberturas na 
sua pele, em vez de pela boca ou pelo nariz? É assim que os 
peixes fazem. Eles respiram embaixo d’água através de abertu-
ras chamadas guelras, situadas nas laterais dos corpos deles. 

•	 Alguns peixes pulam para fora da água para pegar insetos.
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•	 Existem peixes que brilham como os vagalumes.

•	 Recifes de corais estão sendo destruídos para que peixes 
tropicais possam ser capturados e vendidos. 

Verdadeiro Falso

1. Um tubarão é um peixe.

2. Um golfinho é um peixe.

3. Uma estrela do mar é um peixe.

Coisas que você pode fazer para ajudar os peixes

•	 Visite lagos, lagunas e o oceano e olhe dentro da água usando 
óculos de mergulho. Veja os peixes da forma como eles 
deveriam sempre estar: nadando livres!

•	 Se já tiver um aquário, mantenha-o limpo e não alimente 
demais os peixes. Leia livros sobre peixes e aprenda quais deles 
podem viver juntos de maneira pacífica, de modo que nunca 
coloque um peixe que possa machucar ou matar os outros 
peixes no aquário.

•	 Pense muito antes de comprar peixes, sejam de água doce ou 
salgada. Em vez de encher um aquário com peixes, você pode 
preenchê-lo com terra ou areia e colocar plantas ou conchi-
nhas dentro. Seja criativo e monte um terrário em vez de um 
aquário!

•	 Faça uma investigação animal! Visite pet shops que vendem 
peixes e investigue.  Procure por aquários superlotados, peixes 
mortos boiando na água, peixes de água doce e salgada, peixes 
com ferimentos ou sem partes das barbatanas. Caso encontre 
qualquer problema, escreva sobre eles para o gerente da loja. 

1. Verdadeiro. 

2. Falso. Golfinhos são animais 
mamíferos como nós. Eles respi-
ram ar e alimentam os seus bebês 
com leite. 

3. Falso. Alguns animais têm 
nomes que realmente nos con-
fundem, não é mesmo?

Verdadeiro ou Falso
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Escrever mensagens é rápido e divertido. Você pode se expres-
sar da maneira que quiser e ninguém vai te interromper! Nos 
Estados Unidos, podemos chamar a SPCA ou uma sociedade 
humanitária e pedir para falar com a pessoa responsável pela 
investigação de maus-tratos. No Brasil, você pode entrar em 
contato com uma organização de proteção aos animais da sua 
região e contar o que viu.
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Apoie a adoção e 
não a compra

Quando eu era criança, costumava passar todos os dias em 
frente a uma loja de animais que ficava no caminho para a escola. 
Gostava de parar na loja e brincar com os filhotes. O que eu não 
sabia naquela época era que muitos desses bichinhos vinham de 
“fábricas de filhotes”.
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As “fábricas de filhotes” são locais onde cadelas tristes e solitá-
rias vivem em jaulas pequenas e dão à luz a filhotes uma vez atrás 
da outra. Toda vez que elas têm bebês, eles são tirados delas para 
serem vendidos em lojas de animais. Os pet shops costumam 
vender animais de raças puras e as “fábricas de filhotes” forne-
cem suprimento constante de novos bichos para essas lojas. Após 
uns cinco ou seis anos, as cadelas das “fábricas de filhotes” não 
conseguem mais ter filhotes suficientes e, então, são mortas!

•	 Muitos filhotes dessas fábricas são retirados de suas mães 
quando são bem pequenos. Então, são colocados em pequenas 
gaiolas ou caixas e podem viajar por muitos dias até chegarem 
às lojas de animais.

•	 Caso um filhote fique doente enquanto estiver na loja, muitas 
vezes o proprietário do estabelecimento prefere matar o 
animal a gastar dinheiro com remédios.

•	 Há outros animais que vivem de modo muito cruel nas lojas 
de animais. Pássaros são mantidos amontoados em gaiolas 
sujas e os ratinhos são frequentemente empilhados em peque-
nos espaços.

Coisas que você pode fazer para ajudar os animais 
que estão em lojas

•	 Em vez de comprar um animal de uma loja, adote algum de 
uma organização de proteção aos animais. Afinal, você não 
acha estranho comprar uma vida? Se as pessoas deixarem de 
comprar filhotes, as “fábricas de filhotes” vão sair do negócio 
e os animais dos abrigos terão mais chances de conseguir um 
lar e não serem mortos.

saiba mais!
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•	 Pegue sua lupa e faça uma investigação animal nas lojas 
de animais da sua região. Procure por animais doentes e 
gaiolas sujas. Observe os pássaros: eles estão em gaiolas 
limpas, com muitos poleiros, brinquedos e água fresca 
ou estão amontoados em espaços pequenos? Eles parecem 
estar com saúde ou suas penas estão amassadas? As aves 
foram capturadas nas matas ou já nasceram nas gaiolas? 
Pequenos animais, como gerbos e ratinhos, estão todos 
juntos em pequenas áreas? Se  perceber qualquer proble-
ma, converse com o gerente da loja. Se o problema perma-
necer, escreva para o proprietário do estabelecimento. Nos 
Estados Unidos, podemos chamar um investigador da SPCA. 
No Brasil, entre em contato com uma organização de proteção 
animal ou com a polícia.

•	 Prefira comprar brinquedos, coleiras, guias e outros acessórios 
em lojas que não vendem animais.
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Proteja seus animais

Já viu um cachorro amarrado em um poste na calçada? 
Ou sozinho no jardim? Ou ainda um gato que mora na 
vizinhança andando na rua? Você pode não saber disso, 

mas é muito perigoso deixar seus animais sozinhos do lado de 
fora. Eles podem ser roubados. 

Muita gente se pergunta por que alguém roubaria um cachorro 
ou um gato, quando há um problema tão grande de superpopula-
ção de animais. Você pode pensar que, já que há tantos cães e gatos 
na rua, não seria preciso roubar um animal que viva com alguém. 
Entretanto, cães e gatos não são roubados apenas para servirem 
como companhia. A maioria é levada por pessoas que planejam 
ganhar dinheiro com eles, vendendo-os para laboratórios de 
pesquisa, onde serão usados em experiências. 

É difícil acreditar que alguém possa roubar um cão ou um 
gato para vendê-lo a um laboratório, mas isso realmente aconte-
ce, com mais frequência do que se pode imaginar. Nós falare-
mos sobre experiências com animais mais tarde. Agora, o mais 
importante a fazer é proteger os seus amiguinhos.

Diferentemente dos bebês 
humanos, que conseguem 
enxergar desde o nasci-
mento, os filhotes de cães 
ou gatos nascem com 
seus olhos fechados.

saiba mais!

•	 Algumas pessoas que respondem a anúncios de doação de cães 
ou gatos não pensam na verdade em dar um lar a eles. Elas fazem 
contato para conseguirem animais e vendê-los aos laboratórios. 

•	 Essas pessoas fingem que realmente querem o cachorro ou o 
gato quando respondem ao   anúncio. Elas podem ser muito 
astutas e maliciosas para conseguirem o animal.
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•	 Embora uma coleira com identificação seja muito importan-
te, isso não evita que seu animal seja roubado. 

•	 Animais dóceis e de pequeno e médio porte têm maior proba-
bilidade de serem roubados que os animais maiores e agres-
sivos, mas as pessoas precisam ter cuidado mesmo se os seus 
bichos forem de grande porte.

Coisas que você pode fazer para proteger seus animais

Você pode pedir que seus cães e gatos sejam tatuados. Um 
veterinário pode colocar uma tatuagem permanente com 
a identificação do animal, geralmente na barriga. Assim, 
mesmo se ele for roubado e vendido a um laboratório, vão 
saber que o animal pertence a você e poderão devolvê-lo. 
Nos  Estados  Unidos, quando alguém encontra um animal 
tatuado pode ligar para um serviço especial, dar o número que 
está na tatuagem e conferir com os dados que estão nos arqui-
vos que eles possuem. 

•	 Seja muito cuidadoso ao deixar seus bichos sozinhos no jardim 
de casa. Animais são roubados com maior frequência quando 
não há ninguém em casa.

•	 Você pode escrever uma carta ao editor do seu jornal local 
sobre esse problema. A maior parte das pessoas não tem ideia 
de que seus animais podem ser roubados para experiências!

•	 Outra atitude que você pode ter é ler a seção de classifica-
dos dos jornais e encontrar anúncios de doação de animais. 
Se quiser, pode entrar em contato com as pessoas que estão 
anunciando doações e alertá-las para serem muito cuidado-
sas quando alguém responder ao anúncio, porque pode ser 
alguém querendo o animal para vendê-lo ao laboratório.

•	 Se encontrar um cachorro amarrado a um poste, você pode 
esperar o tutor dele voltar e contar que cães podem ser rouba-
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dos (cuidado! Não toque no cachorro enquanto você estiver 
aguardando, porque ele não o conhece e pode mordê-lo).

Forme um grupo de observação

Você pode juntar-se a outras crianças de sua vizinhança e ficar 
de olho nos cães que ficam nos jardins e em gatos que saem para 
passear sozinhos. Caso percebam que alguém está rondando o 
local e observando os animais, contem a seus pais e alertem os 
vizinhos para, quando saírem durante o dia, deixarem os animais 
deles dentro de casa. Verifique a placa do carro suspeito também!

observação
OBS
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Deixe a selva 
na selva

Alguns animais realmente não são bons para fazer 
companhia a humanos. Eles não gostam de viver em 
gaiolas ou atrás de cercas, não gostam de pessoas e 

não se adaptam às casas.  Por exemplo, ursos polares gostam de 
nadar em águas bem geladas e viajam quilômetros em grandes 
blocos de gelo. Eu não preciso falar que ursos polares não são 
bons companheiros para os homens, assim como os macacos, 
guaxinins, esquilos, raposas... De fato, a maioria dos animais 
não foi feita para viver com as pessoas!

saiba mais!

•	 Algumas lojas vendem animais, por exemplo, macacos, que 
nunca deveriam viver em uma casa.

•	 Tem gente que quer um animal exótico e selvagem para 
mantê-lo como companhia, ainda que esse animal não se 
adapte a uma residência.

•	 Mesmo se alguém resgatar e cuidar de um bicho selvagem que 
ficou órfão, esse animal deve ser libertado assim que estiver 
grande o suficiente para sobreviver sozinho.

Somente nos Estados Uni-
dos, dois milhões de gatos 
e cachorros são roubados 
a cada ano.
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Alguns animais, como 
zebras e cachorros selva-
gens que vivem na África, 
nunca podem ser domes-
ticados, mesmo se eles 
ficarem órfãos e forem 
criados desde pequenos 
por humanos.

JogoJ

descubra quais animais não são bons companheiros
(Você vai precisar de pelo menos um amigo para este jogo)

Uma pessoa vai se passar por um animal (ela deve pensar em 
algum, mas não contar qual escolheu). O restante dos amigos 
deve fazer três perguntas para decidir se esse animal seria ou 
não uma boa companhia. Quem estava se passando pelo animal 
revelou qual bicho estava interpretando? Quem acertou? Inver-
tam os papéis e tentem novamente. 

Coisas que você pode fazer para não se arrepender depois

•	 Você deve deixar um animal selvagem na selva! Isso inclui 
sapos, pererecas, cobras, tartarugas e lagartas.

•	 Visite um bosque e sente-se embaixo de uma árvore. Ouça e veja 
os animais no próprio ambiente deles.
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Se quiserem alimentar pássaros soltos, será preciso manter o 
alimentador sempre cheio de sementes, principalmente no inver-
no, porque os passarinhos vão depender da comida que vocês 
derem a eles. Se quiser saber como construir um alimentador 
para os pássaros, vá para a página 158.

Seja um investigador 
de crueldades

Nós todos provavelmente já machucamos um animal que era 
nosso amigo porque não sabíamos direito como cuidar dele ou 
porque não tomamos todos os cuidados que eram necessários. 
Você sabe que nunca deve machucar um animal por estar com 
raiva dele ou porque acordou de mau humor. 

Ter cuidado para não ferir nossos animais por engano não é a 
única coisa com a qual devemos nos preocupar, porque, acredite 
ou não, há quem machuque os seus bichos de propósito! Existem 
pessoas que batem nos seus cães, chutam os gatos e chicoteiam os 
cavalos. Eu sei que parece mentira, mas é verdade.

Porém, há leis que proíbem as pessoas de serem cruéis com os 
animais, assim como há leis que proíbem que as pessoas sejam 
cruéis com as crianças. 

No Brasil, a principal lei que protege os animais é a Lei 
Federal  n.  9.605/98, conhecida como Lei dos Crimes Ambien-
tais. O artigo 32 dessa lei diz que é crime: “Praticar ato de abuso,  
maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos”. A pena será de 3 meses a 1 ano 
de prisão e multa, e pode aumentar se ocorrer a morte do animal. 
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Essa lei também aborda as experiências com animais e diz  que 
“incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou 
cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, 
quando existirem recursos alternativos”. 

Além dela, há o Decreto-Lei n. 24.645/34, que dá proteção 
legal aos animais, e a Constituição Federal de 1988 que diz, em 
seu artigo 225, parágrafo 1.°, que cabe ao Poder Público:

“Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino 
e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”;

“Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práti-
cas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade”.

Qualquer ato que provoque dor e sofrimento ao animal é 
considerado maus-tratos e, portanto, crime. 

Todo e qualquer animal sente fome, sede, medo, angústia e 
dor, e deve ser tratado carinhosamente. Para cuidar bem de um 
animal, siga esses conselhos:

•	 Nunca deixe um animal solto em lajes sem proteção. Ele 
pode cair e também colocar em risco a vida de outras 
pessoas;

•	 Nunca deixe animais sozinhos dentro do carro. Eles podem 
morrer por asfixia e desidratação em poucos minutos;

•	 Em locais públicos, conduza o animal sempre com guia, 
evitando fuga, atropelamento e ataques;

•	 Ao passear com seu amiguinho de estimação, leve água 
para hidratá-lo. Recolha  os dejetos dele e mantenha a 
cidade limpa;
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•	 Peça para seus pais providenciarem telas de proteção em 
janelas e sacadas. Assim, você evita que o animal fuja ou 
caia, pois, se isso acontecer, ele pode se machucar e até 
morrer;

•	 Mantenha o seu amiguinho abrigado do sol, da chuva e 
do frio;

•	 Forneça alimentação adequada e de boa qualidade, assim 
como água sempre limpa e fresca;

•	 Nunca o deixe acorrentado ou sem condições de locomoção;

•	 Nunca abandone um animal. Abandono é crime!

•	 Nunca use de maus-tratos ou crueldade. Nunca bata nele 
ou arraste-o pelas orelhas, rabo ou patas;

•	 Preserve a saúde e integridade do seu amigo. Leve-o ao 
veterinário sempre que for preciso;

•	 Esterilize os seus animais. Você estará fazendo bem para 
a saúde deles, além de evitar crias indesejadas e futuros 
abandonos;

•	 Restrinja, ao máximo, o acesso à rua ou quaisquer vias 
públicas e casas vizinhas para evitar que o seu animal fuja. 
Se ele for para a rua, poderá se perder, ser atropelado, sofrer 
envenenamento, espancamento, maus-tratos. Também 
poderá ser capturado pela carrocinha e morto;

•	 Para evitar acidentes, coloque uma placa de aviso “Cuidado 
com o cão”;

•	 Identifique seu animal. Coloque na coleira dele uma plaque-
ta de identificação com seus contatos.
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Verdadeiro ou Falso?
Verdadeiro Falso

1. As leis obrigam as pessoas a alimentarem 
os seus animais domésticos.

2. As leis obrigam que os cães sejam vaci-
nados contra raiva.

3. É contra a lei gritar com os animais.

4. É contra a lei bater ou chutar os animais.

Coisas que você pode fazer para ajudar a parar a 
crueldade contra animais

•	 Você pode mandar uma mensagem ou ligar para o senador 
ou deputado federal que represente a sua região. Peça que eles 
enviem a você uma cópia das leis federais contra crueldade 
animal. Fale também com um deputado estadual da sua locali-
dade e peça a ele uma cópia das leis contra crueldade animal 
que vigoram no seu estado. O contato dos deputados federais 
pode ser encontrado neste link: <http//www2.camara.leg.br/
deputados/pesquisa> e o contato dos senadores está disponível 
neste outro: <http://www.senado.gov.br/senado/alosenado/
lista_senadores.asp>. Para saber os contatos de um deputado 
estadual da sua região, você pode pesquisar na internet colocan-
do “assembleia legislativa” e o nome do seu estado.

•	 Leia e estude essas leis até entender o que é ilegal e o que não 
é. É um pouco difícil ler, porque as leis geralmente são escri-
tas de uma forma complicada. Porém, é muito importante 
conhecê-las, para que você possa ser um bom investigador de 
crueldades. Se estiver com dificuldades, peça ajuda aos seus 
pais ou professores.

•	 Você também pode denunciar qualquer crueldade contra 
um animal que veja acontecer na rua. Nos Estados Unidos, 

1. Verdadeiro. Não alimentar um 
animal pode ser considerado maus-
-tratos.

2. Verdadeiro. No Brasil, a vacina 
antirrábica é obrigatória para os 
animais a partir de três meses de 
idade. Nos Estados Unidos, porém, 
alguns estados exigem a vacina e 
outros não.

3. Falso. Mesmo assim, não é gentil 
gritar com eles!

4. Verdadeiro. No Brasil, a Lei. 
n. 9.605/98 diz que é crime maltra-
tar um animal e quem ferir ou abusar 
de um animal silvestre, doméstico 
ou domesticado pode até ser preso. 
Nos Estados Unidos, todos os esta-
dos possuem leis anticrueldade para 
proteger os animais do abuso.

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa
http://www.senado.gov.br/senado/alosenado/lista_senadores.asp
http://www.senado.gov.br/senado/alosenado/lista_senadores.asp
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nesses casos, pede-se ajuda ao investigador da SPCA. No 
Brasil, se você vir alguém chutando um cachorro, por exemplo, 
pode entrar em contato com a polícia ou uma organização de 
proteção animal. Diga a eles que você quer ajudar a parar os 
maus-tratos contra os animais na sua vizinhança!

•	 Use binóculos e procure por algum ato de crueldade. Sempre 
que focalizar um animal, verifique se ele parece bem alimen-
tado e bem cuidado. Observe animais que estejam mancan-
do, chorando ou que pareçam doentes. Se suspeitar de algo, 
chame a polícia. 

O seu silêncio é tudo que um criminoso precisa para  
continuar maltratando animais. Denuncie!

esquete ES

Conversa gentil
(Você vai precisar de um amigo para esta atividade)

Chame um amigo para ajudá-lo. Um de vocês vai interpretar 
uma criança e o outro vai fazer o papel de um amigo ou vizinho 
que está batendo em um cachorro ou chutando ele (vocês devem 
usar uma bola ou uma caixa como se fosse o cão). A crian-
ça deve praticar uma conversa com o vizinho e ensiná-lo sobre 
gentileza e compaixão. Quando terminarem, quem fez o papel 
do vizinho deve dar sua opinião sobre quais partes da conversa 
teriam funcionado melhor e ajudado a entender que chutar um 
cachorro é errado. Troquem de papéis e tentem novamente. Se 
conhecer alguém que maltrate seus animais, fale sobre o valor da 
gentileza. Assim, você estará ajudando tanto essa pessoa quanto 
o animal que está com ela.

A maioria dos criminosos 
violentos tem um histórico 
de crueldade contra os ani-
mais. No Brasil, temos um 
livro chamado Maus tratos 
aos animais e violência 
contras as pessoas, escri-
to pelo Capitão da Polícia 
Militar Marcelo Robis Fran-
cisco Nassaro.
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Ver os animais pode ser algo divertido. Esse é o motivo pelo 
qual há vários animais na TV, em rodeios, circos e zoológicos. 

Você já se perguntou se os animais que participam de shows 
realmente gostam de apresentar-se para as pessoas, de viver em 
jaulas ou, ainda, se desejam ser estrelas de cinema? Se você se 
importa mesmo com eles, é importante fazer essas perguntas.  E 
se quer ajudar os animais que são usados para diversão humana, 
apenas vire a página...

...e, então, vá salvar algumas vidas!

Animais que 
são explorados 
como diversão

Diversão legal não 
tem animal
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Sobre zoológicos 
e aquários

Quando eu era criança, me sentia confusa sobre zooló-
gicos e aquários. Por um lado, eu gostava de olhar 
todos aqueles animais maravilhosos, mas, por outro, 

eu odiava profundamente vê-los em jaulas e tanques. Quando 
fiquei mais velha, comecei a ouvir histórias muito ruins sobre 
zoológicos. Eu soube que bichos que estavam em zoológicos 
haviam sido retirados da vida selvagem, assim como muitos dos 
animais que viviam em aquários. Soube também que, muitas 
vezes, para capturar um filhote, os pais, irmãos e irmãs dele eram 
todos mortos! Aprendi ainda que alguns animais dos zoológicos 
apanhavam e eram chicoteados. 

Animais em zoológicos e aquários são explorados em troca de 
ingressos para ganhar dinheiro. Em vez de apoiar esse comércio, 
conheça animais selvagens em santuários que os resgataram em 
situação de risco. Ou, no caso dos animais aquáticos, procure 
passeios especializados com barcos que tenham piso “transpa-
rente”. Apoie a ideia de zoológicos e aquários virtuais onde os 
animais podem ser vistos em 3D ou 4D no habitat deles e com 
seu comportamento natural.

Se você e seu grupo quiserem constatar o quanto animais são 
infelizes em zoológicos, podem fazer as atividades que indica-
mos, lembrando de, em cada caso, sempre se colocar no lugar 
daquele animal, sabendo que ele passará ali a vida toda, e você 
terá liberdade de ir para casa e fazer suas próprias escolhas.
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saiba mais!

•	 Os pôneis que são usados para montaria em alguns zoológicos 
são obrigados a puxar e a carregar centenas de crianças todos os 
dias. Algumas vezes, são forçados a puxar carroças com muitas 
crianças dentro e isso pode machucá-los.

•	 Há pouco tempo, um grande aquário capturou quatro baleias 
no oceano. Elas foram colocadas dentro de um tanque para 
serem mostradas ao público. Duas dessas baleias morreram 
logo depois. Golfinhos e baleias são frequentemente retirados 
da vida selvagem e levados para longe de suas famílias para 
serem exibidos em aquários, zoológicos e parques aquáticos.

•	 Em média, golfinhos e baleias que estão em zoos, aquários e 
parques aquáticos vivem menos tempo do que se estivessem 
na vida selvagem. 

•	 Alguns dos produtos químicos usados na água dos aquários 
fazem mal para golfinhos e baleias.

Coisas que você pode fazer para ajudar os animais 
dos zoológicos

Seja um zoo repórter. Quando visitar um zoológico, leve a 
lista de questões abaixo e faça algumas investigações.

Perguntas para investigação no zoo:

1. Os animais estão dando passos para frente e para trás o tempo 
todo, andando em círculos ou agindo como se estivessem 
chateados ou tristes?

2. Eles estão em pequenas jaulas ou em grandes áreas que parecem 
com seus lares na natureza?

3. As jaulas estão limpas?
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4. Os animais parecem saudáveis?

5. Há muitos filhotes?

6. Os bichos que costumam dormir durante o dia, como morcegos 
e guaxinins, estão em locais calmos e escuros ou em ambientes 
claros e barulhentos?

7. Os bichos têm locais para se esconderem de modo que possam 
fugir da observação e do barulho das pessoas?

8. Os animais que gostam de escavar o chão estão em áreas com 
solo macio ou o piso é de concreto?

•	 Depois que tiver terminado a sua investigação, se quiser, escre-
va para o diretor do zoo e pergunte o que tiver vontade. Você 
pode fazer perguntas como o que acontece com os filhotes 
quando eles crescem e ficam grandes, por que há animais que 
estão nas jaulas e não parecem agir naturalmente ou ainda de 
onde todos os bichos do zoo vieram. Se achar que há algum 
problema, peça ao diretor do zoo para corrigi-los logo.

•	 Se a sua turma sempre vai ao zoológico, pode pedir à profes-
sora que dê a cada estudante uma lista de questões como a 
que mostramos aqui, de maneira que todos os seus colegas de 
classe possam ser também investigadores dos zoológicos. 

•	 Antes de ir a um show com baleias e golfinhos, pense bem se 
o lugar deles é nos tanques. Se  achar que esses animais não 
deveriam ser retirados dos seus lares nos oceanos, reflita se 
você quer realmente apoiar um show de golfinhos e baleias 
com seu dinheiro.

•	 Olhe bem para os pôneis e cavalos que são usados para cavalga-
das. Eles parecem felizes e saudáveis, com pelos e olhos brilhan-
tes? Pergunte à pessoa responsável por eles onde os animais 
vivem e, se puder, vá até o local acompanhado por seus pais. Se 
encontrar qualquer problema, chame a polícia ou uma institui-
ção de proteção animal. E pense bem se você quer mesmo andar 
a cavalo ou de charrete.

Golfinhos e baleias são 
muito inteligentes, gentis 
e compassivos. Eles são  
conhecidos por muitas 
vezes salvarem humanos 
que estavam se afogando!
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Suzi Eszterhas, que estudou em uma escola de ensino médio da 
Califórnia, nos Estados Unidos, foi uma investigadora de zooló-
gicos. Ela registrou todos os problemas que encontrou em zoos 
de todo o seu país e mesmo em outros países. Depois, relatou 
tudo para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos  
e para diversas instituições de proteção animal, que fizeram com 
que os zoológicos corrigissem tudo que estava errado.

Jovem herói
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Sobre rodeios

Não apoie rodeios com animais.

Os rodeios podem parecer divertidos para as 
pessoas, mas eles não têm nenhuma graça para os 

animais. Bezerros são laçados pelo pescoço e jogados ao chão, e 
animais que são geralmente calmos, como cavalos e touros, são 
espetados com esporas até ficarem com bastante raiva, enquan-
to uma pessoa estranha tenta cavalgá-los. É correto fazer isso 
com os animais apenas para se divertir?

saiba mais!

•	 Além da tortura prévia, como choques e espancamentos, 
animais mansos são levados a saltar e corcovear em desespero 
em uma arena. Para que esses animais façam isso, é usada uma 
série de instrumentos.

 y Sedém: tira de couro ou crina usada para comprimir a 
virilha e os genitais do animal, fazendo com que ele salte 
tentando se livrar da dor.

 y Peiteira: tira de couro amarrada ao redor do tórax dos 
cavalos, provocando dor e sensação de asfixia.

 y Sinos: pendurados na peiteira do animal, os sinos produ-
zem som, causando pânico a ele.

 y Esporas: aplicadas no baixo-ventre e no pescoço, produzem 
lesões na pele e até nos olhos.

 y Os bezerros que são laçados nos rodeios geralmente ficam 
gravemente feridos.
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•	 Cavalos selvagens ficam felizes quando estão soltos e livres, e 
preferem muito mais ficar sozinhos a serem forçados a estar 
em um show de rodeio. 

•	 Animais de rodeios são transportados por todo o país em 
caminhões apertados apenas para serem exibidos às pessoas.

Coisas que você pode fazer para ajudar os animais 
de rodeio

No Brasil, existem festas e shows de música sertaneja, mas 
repudie aquelas que utilizam animais. Para testar habilidades de 
peões, deveriam ser usados somente touros mecânicos.

Se o rodeio chegar à sua cidade, você não precisa ir. Quando 
você decide não ir a um rodeio, está dando um aviso. Está dizen-
do que não vai gastar seu dinheiro com algo em que você não 
acredita. Você pode, inclusive, escrever para as pessoas que 
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Os cavalos foram trazidos 
para a América pelos es-
panhóis. Geralmente, nós 
não pensamos em cavalos 
como sendo selvagens, 
mas hoje já existem mui-
tos cavalos selvagens em 
diversos lugares, como 
nos Estados Unidos.

organizaram o rodeio e dizer a elas o que pensa sobre machucar 
animais por diversão. Algumas pessoas, inclusive, já consegui-
ram o cancelamento de rodeios. 

Escreva uma carta ao editor do seu jornal local, contando 
sobre os rodeios e compartilhando o que pensa a respeito desse 
tipo de show.

Se algum rodeio for anunciado em sua cidade, você pode pedir 
à polícia ou a uma organização de proteção animal que procure 
por problemas nos bastidores. Eles podem verificar se há animais 
em estábulos sujos e pequenos ou que tenham apanhado, recebi-
do choques ou chicotadas.

teatro
T

Faça um “Veganeio”

Monte uma peça de teatro sobre o Velho Oeste, do ponto de 
vista do animal. Cada participante deve fazer o papel de um 
animal (como um cavalo que está sendo cavalgado durante uma 
perseguição ou uma vaca que está sendo roubada por um caubói) 
e falar o que esse animal estaria pensando. Apresente o show 
para sua família e seus colegas de classe!
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Sobre circos

Você acha que os tigres realmente querem saltar dentro de 
arcos em chamas, que os elefantes gostam de se equili-
brar em um pé, ou que ursos apreciam andar em cima 

de bolas ou, ainda, que os macacos realmente desejam vestir-se 
como pessoas e fumar cigarros? Algumas vezes, é difícil saber o 
que os animais querem, mas eu imagino que os bichos que estão 
nos circos não gostam de viver em jaulas apertadas ou de viajar 
para um monte de lugares. E muito menos fazer truques bobos 
para as pessoas.

saiba mais!

•	 Os leões se parecem muito com os gatos domésticos. Na 
selva, os leões passam a maior parte do dia com suas famílias. 
Somente quando ficam com fome eles saem para caçar.

•	 Alguns animais de circos são chicoteados para serem obriga-
dos a fazer coisas como pular dentro de arcos em chamas. 

•	 Alguns treinadores de circo queimam as patas dianteiras dos 
ursos, para que eles se equilibrem apenas nas outras duas. As 
patas queimadas doem tanto que eles não conseguem colocá- 
-las no chão!

Coisas que você pode fazer para ajudar os animais 
dos circos

•	 Você pode ajudar os animais dos circos da mesma forma que 
ajuda os animais dos rodeios. Quando o circo chegar à sua 
cidade, você pode contar ao editor do seu jornal local ou aos 
organizadores do circo o que pensa sobre obrigar os animais a 
fazer truques para divertir as pessoas.

Elefantes emitem sons 
tão baixos que os huma-
nos não conseguem ouvir. 
Eles usam esses sons para 
se comunicarem a longas 
distâncias.
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•	 Outra ação possível é entrar em contato com uma instituição 
de proteção animal ou a polícia e avisá-los de que há um circo 
na cidade. É hora de proteger os animais!

•	 Alguns circos não usam animais. Quando esse tipo de circo 
apresentar-se na sua região, aí sim, você pode ir com todos os 
seus amigos para ter uma diversão verdadeira.
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Seja um investigador 
da exploração 
de animais como 
entretenimento

Se você ficar sabendo de eventos que explorem animais 
para entretenimento de humanos, fique atento e veja a 
seguir como agir. Os organizadores fazem essas apresen-

tações parecerem divertidas, mas, creia, para os animais são 
apenas sofrimento.

saiba mais!

No Brasil, galos são obrigados a lutar entre si até a morte. 
O mesmo pode acontecer com canários e com pit bulls. São as 
chamadas rinhas, ilegais, porém ainda existentes.

•	 No Sul do Brasil, ainda se promove a farra do boi, na qual um 
animal é solto em meio a uma multidão de pessoas ensande-
cidas que correm atrás dele com paus e pedras até que causem 
sua morte.

•	 A vaquejada, praticada no Nordeste do Brasil, é considerada 
por alguns um esporte, em que dois vaqueiros a cavalo puxam 
o rabo de um boi para derrubá-lo em um local previamente 
estabelecido. O animal é exposto a inúmeras condições de 
maus-tratos: é encarcerado e submetido a chutes e chicotadas 
em algumas partes do corpo, inclusive nos testículos, para lhe 
causar mais sofrimento.

Bois são animais dóceis e 
vegetarianos por essên-
cia. Gostariam de pastar 
sossegados sem ter como 
destino o matadouro.
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Coisas que você pode fazer para ajudar os animais 
que são explorados como entretenimento

•	 Se algum desses eventos for organizado em sua cidade, pense 
muito bem se você quer que o seu dinheiro contribua para esse 
tipo de prática. Se não quiser apoiar isso, não vá!

•	 Você pode escrever para os jornais que anunciam essas apresen-
tações e contar a eles sobre o que pensa a respeito dessas atitu-
des. Entre em contato alertando sobre o sofrimento animal 
que integra essas práticas. Se desejar, pode inclusive pedir que 
não anunciem mais esse tipo de show. Caso ouça o anúncio no 
rádio, pode fazer o mesmo. 

•	 Sempre é possível entrar em contato com as pessoas que estão 
sediando esses shows e pedir que elas cancelem as apresenta-
ções com animais. Não apoie estabelecimentos que divulgam 
esses eventos.
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Matar não pode 
ser divertido

Existem pessoas que acham que é divertido atirar contra 
os bichos, pegá-los em armadilhas e fisgá-los com anzóis. 
Pessoalmente, eu acho que é muito estranho matar 

animais por diversão. Sempre que vejo uma pessoa retirar um 
anzol da boca de um peixe e depois jogar esse mesmo peixe de 
volta na água, me pergunto por que alguém no mundo gostaria 
de fazer uma coisa dessas com um peixe. 

Eu e minha cadela Maia gostamos muito de passear na mata. 
Na verdade, é uma das nossas atividades favoritas. Porém, muitas 
vezes ouvimos tiros e ficamos muito tristes. É muito difícil 
apreciar nossas caminhadas sabendo que um cervo está sendo 
morto perto dali apenas porque alguém achou que matar é uma 
diversão. Também fico com medo que algum caçador possa 
atirar contra Maia por engano, pensando que ela seria um cervo. 
Não é justo que eu, Maia e o cervo não possamos estar seguros 
na mata.

saiba mais!

•	 Nos Estados Unidos, praticamente todas as florestas públi-
cas são administradas por um pequeno número de pessoas 
que caçam ou que acreditam que caçar é correto. No Brasil, 
ainda existe caça dentro dos parques nacionais, algumas 
vezes com a ajuda dos próprios funcionários desses parques, 
lamentavelmente.

•	 Os peixes possuem terminações nervosas muito sensíveis em 
suas bocas. Morder um anzol dói muito para eles. Mesmo que 
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sejam atirados na água novamente, eles morrerão por inani-
ção, pois não conseguirão se alimentar por causa dos ferimen-
tos causados pelo anzol em sua boca.

•	 Na natureza, são geralmente os animais velhos e doentes 
que são mortos pelos predadores (animais que matam outros 
animais) ou então os que morrem durante o inverno. Entre-
tanto, quando os caçadores matam animais, eles geralmente 
atiram nos animais maiores e mais saudáveis. Isso é ruim para 
todos os animais, principalmente para os filhotes que ficam 
abandonados sem os pais.

•	 Algumas pessoas argumentam que é preciso matar certas 
espécies de animais porque, se isso não for feito, haverá uma 
quantidade excessiva deles. Porém, a maior parte dos animais 
deixa de ter filhotes quando não há comida suficiente por 
perto. Além disso, os caçadores matam os predadores naturais 
desses bichos. Se os caçadores quisessem que a população de 
uma espécie diminuísse, deixariam os predadores vivos.

•	 Muitas vezes, as mães de filhotes caem em armadilhas. 
Quando isso acontece, não apenas a mãe morre, mas também 
os seus filhos, porque ela não voltará para alimentá-los.

Coisas que você pode fazer sobre caça, pesca e 
armadilhas

•	 Pense seriamente se você quer matar um animal por diversão, 
mesmo que seja um inseto. 

•	 Você pode colocar avisos de “proibido caçar, pescar ou deixar 
armadilhas” em volta da sua propriedade para proteger os 
animais que vivem por perto. Esse aviso pode ser colocado 
mesmo que você more em um apartamento na cidade. Você 
pode perguntar também aos vizinhos se eles gostariam que 
esses avisos fossem colocados nas propriedades deles também. 
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Assim, vão alertar as pessoas de que existe gente que não acha 
que matar por diversão seja algo correto.

•	 Faça uma caçada fotográfica. Vá a um parque ou à mata com 
seus pais e amigos e procure por animais silvestres. Se encon-
trar um local e sentar-se quietinho, talvez os animais cheguem 
perto! Divirta-se observando os bichos em vez de matá-los. 
Use a câmera para tirar algumas fotos.

•	 Caso tenha amigos que gostem de caçar ou pescar, peça a eles 
que imaginem o que eles sentiriam se mordessem um anzol 
ou se fossem atingidos por um tiro quando estão cuidando 
de suas próprias vidas em suas próprias casas. Convide os 
seus amigos para juntar-se a você em uma caçada fotográfi-
ca em vez de fazerem uma caçada de morte.
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Quando Maggie McCool, de Nova Jersey, nos Estados 
Unidos, tinha dez anos de idade, ela trabalhava como voluntá-
ria em um refúgio de vida silvestre todos os outonos. Essa era a 
estação na qual os caçadores iam ao refúgio para matar animais. 
Parecia que eles não se importavam muito com os cartazes que 
diziam: “Proibido caçar, fazer armadilhas ou ultrapassar”. Os 
caçadores entravam no refúgio e tentavam matar os bichos do 
mesmo jeito. Maggie e sua família ajudaram a patrulhar a área 
durante a estação de caça para manter os animais em segurança.

Todos os anos, mais de cem pessoas são mortas e mais de 
mil ficam feridas nos Estados Unidos por tiros disparados por 
engano pelos caçadores, que não tomam cuidado contra quem 
estão atirando!

Jovem herói

•	 Escreva para o governador ou governadora do seu estado 
(você pode pesquisar sobre isso na internet). Peça que ele 
tenha cuidado quando nomear alguém para cuidar dos 
parques e das florestas, escolhendo uma pessoa que não seja 
a favor da caça. Diga ao seu governador o porquê!

•	 Veja a seção Aprenda Mais no fim deste livro. Grupos como 
o SOS Fauna podem ajudá-lo a ajudar animais que são 
vítimas de caça, pesca ou armadilhas.
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nem tudo a ver na tV

Assistir à TV pode ser divertido, mas não necessariamen-
te para os animais silvestres que são usados em comer-
ciais e em shows.

Pessoas que anunciam produtos na TV pensam que usar 
animais nos comerciais vai ajudá-las a vender de tudo, desde 
carros a refrigerantes. Por isso, quando você liga a TV, é possí-
vel ver chimpanzés usando fraldas e leões da montanha deitados 
sobre carros. Você já se perguntou como esses bichos entraram 
para a carreira artística? Com certeza, eles não saíram da África 
ou de outros países da América do Sul com o objetivo de fazer 
um teste para um papel no cinema.

saiba mais!

•	 Muitos bichos que estão na TV vieram da floresta. Para fazer 
animais selvagens beberem refrigerante, deitarem em cima de 
carros ou ainda andarem com uma coleira, é preciso treiná-los. 
Para isso, muitas vezes, os treinadores chicoteiam os animais e 
batem neles ou não os alimentam direito. Além disso, deixam 
os bichos confinados em jaulas, sendo privados de sua família, 
amigos e habitat.

•	 Quando os animais selvagens que estão na TV ficam muito 
velhos, ou se começam a ficar muito perigosos, podem passar o 
resto da vida deles em pequenas jaulas. Há pessoas que matam 
esses animais quando eles não são mais considerados úteis.

•	 Os chimpanzés que atuam nos comerciais e nos shows de TV 
são jovens, geralmente têm menos de seis anos. Quando ficam 
mais velhos, tornam-se muito grandes e muito perigosos para 
serem usados na TV. Quando isso acontece, são vendidos para 
laboratórios, onde ficam confinados e sofrendo abusos até o 
fim de suas vidas.
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Coisas que você pode fazer para ajudar os animais 
que estão na tV

•	 Seja um detetive. Fique com um bloco de papel e um lápis 
perto da TV. Sempre que aparecer um animal, anote o que 
você viu. Você pode incluir as informações a seguir:

1. O tipo do animal;

2. O que o animal estava fazendo;

3. O nome do programa e do anunciante;

4. O canal, a emissora e a data.

•	 Se você vir um animal doméstico e achar que ele foi maltra-
tado ou um animal selvagem que não deveria estar na TV de 
jeito algum, você pode escrever para os produtores do progra-
ma e dizer não ter gostado do que viu. Para isso, pode enviar 
a mensagem aos cuidados da emissora de TV (os endereços 
você pode encontrar na internet) e também enviar para o 
anunciante.

•	 Caso encontre um programa de TV mostrando pessoas que 
ajudam os animais, você pode escrever aos produtores desse 
programa e agradecê-los. Eles gostam de saber que as crianças 
estão gostando dos seus programas.

•	 Se você assiste à TV, faça isso ao lado de um amigo. Toda vez 
que virem uma cena com um animal, conversem sobre o que 
assistiram e decidam se isso foi legal ou não. Se decidirem que 
não foi legal, vocês podem escrever juntos para os produtores 
de TV.

•	 Caso continue a ver animais sendo feridos em um determina-
do programa de TV, faça os produtores e anunciantes saberem 
como se sentiu ao ver os animais sendo maltratados.
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Como ser um 
detetive de cinema

Animais que são usados em filmes são os mesmos que 
aparecem na TV. Algumas vezes, os bichos que estão 
no cinema são bem tratados, e, algumas vezes, os filmes 

até ajudam os animais ensinando às pessoas algumas coisas que 
acontecem com eles. O Urso (The Bear) é um bom exemplo de 
filme que ajuda os animais. Em outros filmes, no entanto, os 
bichos são muito maltratados. Se assistir a um filme de faroes-
te ou filme sobre guerras, vai provavelmente ver cavalos sendo 
atacados, nocauteados, caindo em armadilhas, baleados e até 
mesmo mortos. Mesmo que os filmes não sejam reais que os 
atores humanos nunca fiquem feridos de verdade, os animais 
explorados como atores geralmente se machucam. Às vezes, é 
difícil saber se os animais ficaram realmente feridos ou não. É 
por isso que você precisa ser um bom detetive de cinema. E, na 
dúvida, escreva perguntando aos produtores, assim eles saberão 
que há quem se importa com o respeito à vida animal.

saiba mais!

•	 Nos Estados Unidos, existem leis que protegem os animais 
que atuam no cinema de serem mortos enquanto o filme está 
sendo rodado. No entanto, essas leis não protegem os animais 
de serem treinados de maneira cruel antes do filme ou de 
serem maltratados depois.

•	 Se o filme estiver sendo rodado em outro país, as leis america-
nas não ajudam os animais. Em muitos países, é perfeitamen-
te legal machucar e até mesmo matar os animais nos filmes.

Chimpanzés são os pa-
rentes mais próximos dos 
seres humanos. Aproxima-
damente 98% do material 
genético deles é idêntico 
ao material genético do 
ser humano, portanto eles 
só diferem do ser humano 
em 2%!
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•	 Algumas instituições que defendem os animais tentam prote-
gê-los durante as filmagens. Infelizmente, elas não conseguem 
ficar de olho em todos os animais que estão no cinema.

Coisas que você pode fazer para ajudar os animais 
que atuam em filmes

•	 Seja um detetive de cinema. Ser um detetive de cinema é como 
ser um detetive de TV, exceto pelo fato que é um pouco mais 
difícil tomar notas na sala escura de um cinema. Se você é um 
detetive de cinema, precisa manter seus olhos de detetive bem 
alertas durante todo o filme. É difícil, porque isso significa 
que uma parte de você não estará prestando atenção na histó-
ria, porque sua atenção vai estar focada nos animais.

•	 Se você achar que um animal foi ferido durante uma filma-
gem, pode escrever para a companhia distribuidora do cinema. 
Faça com que saibam como você se sente sobre animais que são 
feridos apenas para entreter as pessoas. Se quiser, pode pedir 
ao gerente para parar de exibir aquele filme. Se muitas pessoas 
pedirem, talvez o gerente ouça.

•	 Se assistir a um filme que mostre que ferir um animal é algo 
bom (como um filme mostrando como é legal caçar ou pescar), 
pode escrever também ao gerente sobre isso.

•	 Caso saiba que um animal foi ferido durante uma filmagem, 
também pode escrever aos produtores desse filme (o gerente 
da sala de cinema talvez tenha o contato).

Orangotangos estão sem-
pre se mudando de um 
lugar para o outro na flo-
resta. Praticamente todas 
as noites eles constroem 
um novo ninho nas árvores 
para dormir. Em cativeiro 
são obrigados a ficar em 
espaços minúsculos (que 
não escolheram) por toda 
a vida.
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A vida nada 
divertida dos cães e 
cavalos de corrida

Cavalos e cachorros podem gostar de correr, mas isso 
não quer dizer que eles gostem de ficar correndo o 
tempo todo, especialmente se suas pernas estiverem 

machucadas, se estiverem se sentindo cansados ou não muito 
bem. Entretanto, nas corridas eles não têm escolha, porque 
as pessoas fazem os cavalos e os cães explorados para corrida 
competirem o tempo todo.

Não é bom quando alguém nos obriga a fazer algo que não 
gostamos, mesmo que seja para o nosso próprio bem. Entre-
tanto, quando as pessoas nos obrigam a fazer algo que vai 
nos prejudicar, isso é horrível. É o que acontece com os cães e 
cavalos de corrida.

saiba mais!

•	 Muitos cavalos de corrida recebem remédios para que possam 
correr mesmo quando estão feridos.

•	 Cães são treinados a correr mais rápido, muitas vezes perse-
guindo gatos ou coelhos, que por sua vez também morrem ou 
são feridos.

•	 Quando os cães e os cavalos ficam velhos ou quando não 
conseguem mais correr tão rápido, eles geralmente são mortos.

•	 Cavalos às vezes são forçados a participar de corridas quando 
ainda são filhotes.
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•	 Cães e cavalos de corrida se machucam. Às vezes, eles caem 
e quebram a perna ou fraturam as costelas. Se isso acontecer, 
geralmente eles são mortos.

Coisas que você pode fazer para ajudar cães e cavalos 
explorados para corrida

•	 Decida se você realmente quer assistir a uma corrida de 
animais. Lembre-se que seu dinheiro é um voto que deveria 
dar somente àquilo que acredita.

•	 Geralmente, os cães que são usados para corridas são da raça 
greyhound, conhecidos como galgos. Você pode adotar um 
galgo que não consegue mais correr e, assim, salvá-lo de ser 
morto. Aprenda tudo o que puder sobre os galgos e converse 
com seus pais a respeito de adotar um deles. Se tiver tempo, 
dinheiro e energia suficientes para um cachorro, pense em 
salvar a vida de um galgo, ou de qualquer outro animal que 
precise de um lar. Entre na seção de Adoções deste site: 
<http://www.centrodeadocao.org.br> para descobrir como 
adotar algum.

•	 Poucas pessoas têm condições de dar um bom lar a um cavalo. 
Mas se a sua família tem espaço, dinheiro e tempo suficien-
tes para um cavalo, pode salvar um cavalo de corrida de ser 
morto. Entre em contato com uma organização de proteção de 
equídeos para saber como fazer isso. Caso não possua condi-
ções de adotar pessoalmente um cavalo, você pode adotar à 
distância ajudando alguma ONG que salve animais.

•	 Você pode escrever para o gerente de algum hipódromo que 
exista perto de onde você mora e perguntar o que acontece 
com os cavalos que se machucam e não podem mais correr.  
Se descobrir que esses cavalos são vendidos para leilões e 
mortos, escreva uma carta ao editor do seu jornal local da 
mesma forma como fez com os circos. Você pode também 
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contar a seus amigos e a sua família e professores o que 
acontece com os cavalos de corrida.

esquete de corrida
(Você vai precisar de alguns amigos para fazer parte da peça)

•	 Você vai precisar de pessoas para fazer o papel do cavalo, do 
jóquei (a pessoa que cavalga o cavalo) e da plateia. Se existirem 
outras pessoas que queiram participar, vocês podem ter mais 
cavalos e jóqueis. 

•	 Crie sua própria corrida de cavalo. Coloque os cavalos nos 
estábulos, faça os cavalos crescerem – invente várias cenas 
diferentes. Depois, faça os cavalos falarem sobre como se 
sentem como cavalos de corrida. Troquem os papéis de modo 
que todos possam fazer o papel do cavalo. Se quiser, apresente 
a peça para seus amigos.

Uma vez que os galgos 
são treinados para correr 
rápido atrás de coelhos e 
gatos, muitos não conse-
guem viver pacificamente 
com gatos. Muitos galgos, 
no entanto, são muito 
amigáveis com outros ani-
mais, especialmente com 
as pessoas.

esquete ES
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Pelo fim da 
tração animal

Se você vive em uma pequena cidade ou já visitou alguma, 
provavelmente já viu cavalos puxando carruagens cheias 
de turistas dentro. Os cavalos são obrigados a andar na rua, 

no meio do trânsito e respirando a fumaça que saem dos veículos. 
Eca! Da próxima vez que você vir uma charrete olhe nos olhos 
dos cavalos. Como eles se parecem?

saiba mais!

•	 Em algumas cidades não há leis para protegerem os cavalos que 
trabalham em carroças ou charretes. Isso significa que os cavalos 
precisam trabalhar mesmo durante a hora do rush, quando as 
pessoas estão indo ou saindo dos seus locais de trabalho e as 
ruas estão lotadas de carros.

•	 “Viseiras” são postas em cada lado dos olhos do cavalo de modo que 
eles possam ver somente o que está na frente deles. Dizem que as 
viseiras são colocadas para evitar que eles se assustem com os carros 
que passam rápido perto deles. Imagine como deve ser assustador 
não poder ver carros ou pessoas aproximando-se de você!

•	 Alguns cavalos de carroça e de charretes precisam trabalhar 
não importa o quão quente esteja lá fora. Algumas vezes, eles 
ficam com tanto calor e tão cansados que desmaiam e caem no 
meio da rua. Às vezes, até mesmo morrem com o calor.

•	 Os cavalos explorados em carroças e charretes respiram a 
fumaça que sai dos escapamentos dos automóveis e também 
podem ser atropelados pelos carros.

•	 Andar nas ruas das cidades pode machucar as patas e as pernas 
dos cavalos.
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Coisas que você pode fazer para ajudar os cavalos 
explorados para tração animal

•	 Você pode entrar em contato com o prefeito de sua cidade e 
dizer que gostaria de saber quais as leis que protegem os cavalos 
que trabalham nas carroças e charretes. Quando souber, você 
pode ser um policial de carroças e charretes! Pode falar ainda 
que não concorda com a tração animal e sugerir que o municí-
pio utilize o Cavalo de Lata (cavalodelata.blogspot.com.br) ou 
algo parecido. Claro que se não houver leis para proteger esses 
cavalos, você pode pedir ao prefeito que ajude a criar uma.

•	 Seja um investigador animal: educadamente, pergunte a um 
dono de carroça onde ficam os estábulos dos cavalos. Peça 
aos seus pais que levem você até lá para que você veja como os 
cavalos são tratados. Os estábulos estão limpos? Os cavalos têm 
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espaço suficiente? Eles parecem que são escovados e alimenta-
dos? Se encontrar qualquer problema, chame a polícia ou uma 
instituição de proteção animal.

•	 Entre em contato com organizações que defendem os equídeos, 
como Chicote Nunca Mais <www.chicotenuncamais.org>, 
Santuário das Fadas <www.santuariodasfadas.org>, o proje-
to Alforria Já Paquetá, Acorda Rio e a ULA – União Liber-
tária Animal <www.uniaolibertariaanimal.com> e veja 
como ajudá-los.

Os cavalos aparece-
ram no mundo há muito 
tempo e os primeiros 
eram menores que mui-
tos cães.

esqueteES

Conversa com um turista

(Você vai precisar de um amigo para ajudá-lo nesta atividade)

Um de vocês vai interpretar uma criança e o outro vai fazer o 
papel de um turista que está em uma charrete ou prestes a entrar 
nela. Pratique perguntar educadamente ao turista se ele não 
gostaria de dar um passeio a pé pela cidade. (Por exemplo, você 
pode dizer: “Oi, eu espero que esteja aproveitando a sua visita, 
mas que tal fazer um passeio a pé e deixar o cavalo descansar um 
pouco?”). Troque de papel com seu amigo, de tal forma que cada 
um possa praticar ser a criança. Como vocês se sentiram pedin-
do às pessoas que ajudem os animais?

http://www.chicotenuncamais.org.br
http://www.santuariodasfadas.org.br
http://www.uniaolibertariaanimal.com/
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Pelo fim das rinhas

Alguns animais, como cachorros e galos, são obrigados a 
lutar uns contra os outros enquanto várias pessoas assistem 
e apostam em quem vai vencer. Muitas vezes, os  animais são 
forçados a lutar até de que um deles morra! Isso é uma das coisas 
mais cruéis de que eu já ouvi falar.

saiba mais!

•	 As brigas de cães e galos são proibidas por lei, mas acontecem 
assim mesmo.

•	 Os pit bulls são a raça mais usada para as brigas de cães. 
Porém, eles não nascem malvados. Para fazer com que os cães 
briguem, as pessoas batem neles, os assustam e tentam fazê-los 
ficar com muita raiva.

•	 Na rinha de galos, são fixados pedaços de metal nos dedos das 
aves, assim, quando lutarem, vão cortar o corpo uns dos outros.
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Coisas que você pode fazer contra as rinhas

•	 Se você ouvir falar sobre luta de cães na sua vizinhança, chame 
a polícia imediatamente. Lembre-se: a luta de cães é ilegal e a 
polícia deve coibir essa prática. Não tente parar a luta sozinho!

•	 Nos Estados Unidos, a rinha de galos ainda é permitida por 
lei em alguns estados. No Brasil, ela é proibida em todo o país.

•	 Você pode desenhar cartazes e camisetas com frases como: 
“Parem com as rinhas”. Para desenhar uma camiseta, compre 
algumas camisetas baratas e tinta para tecido em uma loja de 
artesanato. Desenhe e pinte o que quiser. É bem divertido! 
Então, passe a usar as camisetas. Você vai ensinar as pessoas 
aonde quer que vá!
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ninguém nasce malvado!
(Você vai precisar de alguns amigos para fazer esse jogo)

Escolha uma pessoa para ser o treinador. O treinador deve gritar 
com vocês e obrigá-los a fazer algo de uma forma bem malvada 
(sem tocar ou machucar ninguém!). Depois de cinco minutos, 
todos devem contar ao treinador o que sentiram. Depois, o treina-
dor deve agir como uma boa pessoa, incentivando-os e dizendo 
palavras gentis para conseguir com que façam determinada ordem. 
Depois de mais cinco minutos, todos devem contar ao treinador 
como se sentiram dessa vez. O que descobriram? Como o treina-
mento cruel fez vocês se sentirem? Como o treinamento gentil fez 
vocês se sentirem? Vocês compreendem como um cachorro pode 
se tornar feroz por um treinamento cruel?

Para saber como se sente 
um galo explorado em rinha, 
procure em uma livraria ou 
sebo o livro Memórias de 
um galo de briga, do autor 
Rossine Camargo Guarnieri.

Jogo J
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Animais que 
as pessoas 
exploram 
para vestir

Peludo, felpudo  
e emplumado

Sabia que provavelmente você veste partes de animais o tempo 
todo? Talvez não acredite em mim, mas abra o seu armário e veja. 
Você tem sapatos de couro, um cinto de couro ou mesmo um 
pouco de couro em seus tênis? Possui um casaco, suéter, chapéu 
ou cachecol feito de lã? Você tem colar de pérolas ou de coral? Tem 
pantufas ou protetores de ouvido com pele de carneiro? Você carre-
ga um pé de coelho? É importante saber sobre isso porque, depois 
que descobrir quanta crueldade está contida nesses itens, você pode 
fazer escolhas que ajudem a salvar os animais. Lembre-se de que as 
peles dos animais são exclusivamente deles, assim como a pele de 
cada um de nós pertence ao nosso corpo.

Se quiser ajudar os animais que as 
pessoas exploram para vestir, apenas 
vire a página...

...e, então, vá salvar algumas vidas!
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Vote contra os 
casacos de peles

Quando eu era criança, adorava passar a mão no casaco 
de pele da minha mãe. A pele era tão brilhante e macia, 
e eu gostava de deslizar meus dedos sobre ela. Eu não 

parava para pensar sobre a origem daquela pele. Apenas achava 
que, quando os animais morriam por causa da idade, as pessoas 
tiravam a pele deles e faziam casacos com elas.  Eu estava muito 
enganada.

Alguns animais silvestres são criados em fazendas apenas para 
serem mortos pelas pessoas e terem suas peles e seus pelos retirados 
para a confecção de casacos. Esses bichos passam a vida toda em 
pequenas jaulas. 

Outros animais são presos em armadilhas nas matas. Um dos 
tipos usados chama-se armadilha de mandíbulas, e funciona 
assim: um animal, como um guaxinim, sente o cheiro de comida 
e vai ver o que é.  O guaxinim não sabe que uma pessoa colocou 
comida na armadilha para pegá-lo. Ele entra na armadilha, mas 
não a vê. De repente, ele pisa em uma placa de metal. Antes que 
tenha tempo de perceber o que está acontecendo, uma boca de 
metal prende a perna do guaxinim. Ele chora alto porque sua 
perna dói muito, mas não há nada que sua família possa fazer para 
salvá-lo. Tenta sair da armadilha, mas não consegue se mover. Às 
vezes, a pessoa que fez a armadilha chega e o mata (se o animal 
não tiver morrido antes de tanto sangrar, de dor ou de fome).
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•	 A maior parte dos animais que são criados em fazendas de 
pele são animais silvestres. Nos  Estados Unidos, os mais 
comuns são visons e raposas. É totalmente antinatural para 
eles ficarem em jaulas pequenas e apertadas. Eles não podem 
fazer buracos no chão ou fugir das pessoas ou do barulho. 
O Brasil, vergonhosamente, é um dos maiores produtores de 
pele de chinchila do mundo. 

•	 Muitas vezes, os animais ficam muito tempo presos em uma 
armadilha antes de o caçador os matar. Quando estão presos 
nessas armadilhas, não podem comer ou beber, não podem se 
esconder e fugir da chuva.

saiba mais!
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•	 Alguns animais mastigam a própria perna para conseguir 
escapar da armadilha!

•	 Mesmo que os caçadores queiram pegar apenas alguns tipos 
de animais, como guaxinins, raposas e castores, outros 
bichos, como cães, gatos e gaviões, também são pegos. Os 
caçadores chamam esses animais de “lixo”, porque as armadi-
lhas não são para eles. Caso você more perto de matas onde 
os caçadores costumam ir, se você deixar o seu cão ou seu 
gato saírem correndo sozinhos, eles podem ficar presos em 
uma armadilha!

Coisas que você pode fazer para salvar os animais 
explorados como pele

•	 Você pode não usar nada de pele. Talvez pense que nunca 
compraria pele, mas a pele se esconde em roupas onde você 
não espera encontrá-la. Por exemplo, luvas podem ser costu-
radas com pele e jaquetas algumas vezes são decoradas com 
ela. Talvez encontre pele em um chapéu ou em protetores para 
orelhas. Lembre-se de que a maioria dos sapatos ainda é feita 
de couro de vaca ou de outros animais. Mantenha seus olhos 
abertos e diga para a sua família que você não quer nenhum 
presente que tenha pele e que prefere couros e peles sintéticos.

•	 Se você receber como presente algo que contenha couro ou 
pele, pode dizer “obrigado”. De uma forma bem educada, 
conte para a pessoa como você se sente a respeito de peles. 
Assim, eles não comprarão mais nada que tenha pele para 
você. Se conseguir ser gentil o suficiente, eles provavelmen-
te serão muito compreensivos e aprenderão assim como 
você aprendeu.
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•	 Você pode parar em lojas de brinquedos e procurar por bichos 
de pelúcia que possam ter sido enchidos com pele verdadeira. 
Se você escrever para o gerente da loja e disser como se sente 
sobre brinquedos feitos com pele, ele (ou ela) podem decidir 
não vender mais pele verdadeira.

•	 Se comprar um calçado, mochila, bolsa ou outro acessório, 
certifique-se com o vendedor que esse item não contém nada 
de origem animal.

•	 Pergunte aos seus pais se vocês podem colocar um adesivo no 
carro sobre casacos de pele. 

•	 Várias pessoas no Congresso dos Estados Unidos estão 
tentando fazer com que as armadilhas para mandíbulas 
sejam ilegais. No Brasil, você também pode escrever para os 
seus senadores e representantes e pedir a eles que votem pela 
proibição das fazendas de criação de peles de chinchilas, 
coelhos  e outros animais. Peça aos seus pais os nomes dos 
representantes da sua região no Congresso. Os  endereços 
estão a seguir e os contatos também podem ser obtidos 
nos sites <http://www.senado.gov.br> e <http://www2.
camara.leg.br>.

São necessários 40 gua-
xinins para fazer um único 
casaco de pele de guaxinim 
e mais de 200 chinchilas 
para fazer um único casaco 
de pele de chinchila. Os pe-
los das chinchilas são tão 
finos que é preciso juntar 
mais de 60 deles para fica-
rem da mesma largura de 
um fio de cabelo humano.

A maneira apropriada de se dirigir a eles em suas mensagens 
é: Vossa Excelência ____________. Se o nome do senador do 
seu estado é Maria Silva, você pode escrever sua carta para Vossa 
Excelência Maria Silva.

(Nome do senador) 
Senado Federal
Praça dos Três Poderes
Brasília – DF
CEP 70165-900 

(Nome do deputado)
Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes
Brasília – DF
CEP 70160-900

http://www.senado.gov.br
http://www2.camara.leg.br
http://www2.camara.leg.br
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Quando Hope tinha dez anos de idade, costumava deixar 
mensagens na secretária de sua casa, explicando a quem ligava 
como a criação de animais para vestuário pode ser cruel. E ainda 
fazia sugestões sobre como ajudar os animais. Toda vez que 
alguém ligava para a casa dela, sempre ouvia uma nova mensa-
gem sobre como ajudar os animais.

Jovem herói

•	 Quando o Congresso estiver para votar alguma lei, você pode 
escrever uma carta ao editor do seu jornal local para fazer com 
que outras pessoas saibam que elas podem contatar os senado-
res e deputados e expressarem suas opiniões também. 

•	 Há grupos que podem mandar a vocês informações e dar 
outras ideias sobre como ajudar os animais usados como 
vestuário. Os nomes desses grupos estão na seção “Para apren-
der mais”, no fim do livro.
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E a lã?

Lã é pelo de ovelha, mas é diferente do pelo do vison e da 
raposa, porque não é preciso matar a ovelha para obtê-lo, 
o que seria bom. Porém, o que não é bom é que algumas 

pessoas são muito cruéis com as ovelhas que elas criam para 
fornecer lã.

Se você viver com uma ovelha que fica com muito pelo emara-
nhado e, na primavera, você cortar esse pelo e usá-lo para fazer 
um suéter, um casaco ou um tapete, provavelmente você não a 
machucará. Infelizmente, não é dessa forma que a maioria das 
pessoas consegue a lã que deseja. A maior parte da lã no mundo 
é produzida por ovelhas que vivem em grandes e superlotadas 
fazendas na Austrália. 

A lã das ovelhas pode ficar muito suja, e, algumas vezes, até 
mesmo insetos podem se alojar no pelo, especialmente na área 
em volta do traseiro delas. Em muitas dessas grandes fazendas na 
Austrália, as pessoas cortam a pele das ovelhas nessa região para 
que nunca mais cresça lã nessa parte. Isso é chamado mulesing 
ou esfolamento. Como você se sentiria se alguém cortasse a sua 
pele? Ai, que dor!
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•	 Ovelhas que nascem na Austrália são geralmente enviadas 
para outros países em navios superlotados. As ovelhas são tão 
maltratadas nesses barcos que muitas delas morrem.

•	 Algumas ovelhas têm as suas lãs cortadas quando o clima 
ainda está muito frio. Demora um pouco para que o pelo 
cresça novamente. Elas podem sentir muito frio sem os seus 
casacos naturais de lã.

•	 Casacos e suéteres de lã em lojas geralmente vêm de ovelhas 
da Austrália.

•	 Muita gente não toma cuidado quando está tosquiando as 
ovelhas. As ovelhas são manejadas de um jeito muito rude e as 
pessoas chegam a cortá-las durante a tosquia.

Coisas que você pode fazer para ajudar as ovelhas

•	 Se você decidir que prefere não usar mais nada de lã, pode 
pedir para os seus pais e avós comprarem roupas para você 
que sejam feitas de lã sintética, algodão, flanela, cotelê e 
outros materiais. Se você ganhar um suéter de lã natural no 
seu aniversário, lembre-se de que nem todo mundo sabe o que 
acontece com as ovelhas.  Você pode contar para a sua família, 
o que é uma ótima forma de ajudar os animais, e doar suas 
roupas de lã natural para alguma instituição de caridade.

•	 Leia as etiquetas nas roupas e aprenda o que significam as 
palavras, procurando por elas no dicionário. Quando souber, 
você pode tomar cuidado quando você e seus pais forem fazer 
compras.

saiba mais!

As ovelhas são animais 
gregários, sensíveis e inte-
ligentes. Segundo estudos 
recentes, as ovelhas são 
capazes de distinguir dife-
rentes expressões da face 
de outros integrantes do 
rebanho, bem como identifi-
car até 50 componentes do 
grupo. E ainda lembram-se 
de acontecimentos ocorri-
dos há dois anos!
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E as penas?

As penas macias dos gansos e patos são chamadas de 
plumas. As plumas são quentes e leves e as pessoas gostam 
de usá-las para encher travesseiros, jaquetas, edredons e 

sacos de dormir. Se você é parecido comigo quando eu era criança, 
talvez pense que é apenas quando patos e gansos morrem de tão 
velhos que as pessoas tiram suas penas. É muito ruim que não seja 
isso que acontece. A maior parte das vezes, as pessoas matam os 
gansos e os patos para depois usar as penas deles.
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Coisas que você pode fazer para ajudar gansos e patos

•	 Caso precise de um saco de dormir ou de uma jaqueta para o 
inverno, você pode pedir a seus pais que escolham algum que 
tenha sido enchido com fibra ou outro material sintético que 
não venha de animais.

•	 Se já tem travesseiros ou edredons de plumas em casa, 
coloque-os para seus animais de estimação dormirem e 
compre para você similares sintéticos.

As penas ajudam os gansos 
e patos a não ficarem mo-
lhados. Mesmo que essas 
aves nadem e mergulhem, 
elas não se molham porque 
a água escorre pelas penas.

•	 A maioria dos patos e dos gansos é criada em fazendas super-
lotadas onde eles não podem voar ou encontrar um local para 
ficarem sozinhos ou abrirem suas asas.

•	 Algumas plumas são tiradas dos gansos quando ainda estão 
vivos. Arrancar as penas de uma ave é como arrancar os 
cabelos de uma pessoa. Imagine o que você sentiria se alguém 
enchesse as mãos com o seu cabelo e puxasse com toda a força!

saiba mais!
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Você quer mesmo 
usar couro?

Você já se perguntou de onde vem o couro? Couro é a 
pele de animais, geralmente bois, vacas, porcos, ovelhas 
e jacaré. Eu vou contar a você sobre como a vida é para 

esses bichos no capítulo “Conheça sua carne”, mas já adianto que 
a vida pode ser terrível para a maior parte das vacas, dos bois, das 
ovelhas e dos porcos. Por isso, pessoas que querem ajudar esses 
animais não usam as peles deles. 

saiba mais!

•	 Muitas coisas podem ser feitas de couro, como jaquetas, 
pochetes, sapatos, cintos, carteiras, pulseiras de relógio, cadei-
ras, sofás e muito mais. 

•	 Para transformar a pele do porco ou do boi em couro, é preci-
so limpá-la e colocar nela produtos químicos. Esse processo é 
chamado de curtimento e pode causar muita poluição. 

•	 Tem gente que usa peles de animais para se sentir na moda. Por 
exemplo, pessoas andam por aí com sapatos feitos com peles 
de cobra ou crocodilo e carregam carteiras de pele de enguia. 
Algumas pessoas usam jaquetas de couro porque pensam que 
é elegante, mas não é. É cruel.

Coisas que você pode fazer para ajudar porcos, vacas 
e ovelhas

•	 Você pode dizer para a sua família que prefere ter sapatos 
de lona, couro sintético ou borracha em vez de calçados de 
couro animal. 
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•	 Jaquetas de couro não são tão legais assim quando pensa-
mos que usar couro significa ferir animais e o meio ambien-
te. Talvez você prefira usar uma jaqueta de couro sintético ou 
de jeans pré-lavado realmente legal a vestir uma pele de boi 
morto.

•	 Faça uma investigação animal em centros comerciais e lojas 
de departamento procurando por peles de animais. Se encon-
trar peles, pode escrever para o gerente da loja e perguntar se 
a loja não poderia vender os mesmos tipos de itens feitos com 
algodão, lona ou qualquer tecido sintético.

•	 Você sempre poderá escolher uma pulseira de relógio feita de 
lona ou de couro sintético, uma bolsa de tecido ou uma cartei-
ra de nylon. Elas até são mais baratas que o couro animal!

O couro animal  tem um 
cheiro bem característico. 
Você consegue identificar 
se algum produto foi feito 
de couro cheirando-o.
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Boicote contas e 
badulaques feitos 
de animais

Há partes de animas em todo lugar. Há contas feitas 
de criaturas do mar, esculturas fabricadas com 
presas de elefantes e brincos de ossos ou de chifres 

de animais. Joias e esculturas são bonitas, mas eu penso que 
é muito estúpido matar animais apenas para ter uma pulseira 
ou um colar.

saiba mais!

•	 Pérolas são contas que crescem dentro de ostras.

•	 Quando uma presa de elefante é transformada em joia ou 
escultura, é chamada de marfim.

•	 Elefantes são mortos apenas para que as pessoas possam ter 
marfim e rinocerontes são assassinados somente por causa de 
seus chifres.

•	 Elefantes e elefantes-marinhos correm risco de extinção. Isso 
significa que não há muitos deles no mundo. Um dos motivos 
pelos quais eles estão desaparecendo é que as pessoas estão 
matando-os por causa de suas presas brancas.

•	 Uma das razões pelas quais os corais estão sumindo é porque 
as pessoas estão matando todos os corais para transformá-los 
em joias ou colocá-los em tanques aquáticos.



Então, você ama os animais  Zoe Weil100

Coisas que você pode fazer para ajudar

•	 Você pode evitar joias feitas com coral, pérolas, marfim, casco 
de tartaruga, ossos ou chifres. Pode também ensinar a seus 
pais e amigos sobre as joias feitas com animais.

•	 Pode escrever a senadores e deputados pedindo a eles que 
proíbam a entrada de marfim no Brasil. Se todos os países 
banirem o marfim, as pessoas não vão mais matar os elefantes!

•	 Você pode fazer suas próprias joias. Eis aqui como.

Você vai precisar de:

 y Argila (algumas lojas de artesanato vendem argila especial 
para moldar joias)

 y Uma escova de dentes

 y Tinta para cerâmica

 y Cordão

1. Molde a argila no formato de bolinhas e use a escova de dentes 
para fazer buracos no delas.

2. Deixe a argila secar completamente.

3. Depois de as bolinhas de argila 
terem secado totalmente, pinte-as 
do jeito que achar melhor.

4. Se existir um forno de cerâmica 
na sua escola, peça ao seu profes-

sor que asse as bolinhas. Assim elas 
irão durar mais.

5. Passe o cordão por dentro de 
cada bolinha. Pronto! Você já tem 
um colar ou uma pulseira!

Existem pessoas que já 
observaram elefantes cho-
rarem quando um jovem 
membro do grupo morreu. 
Eles cobriram o corpo dele 
com terra, grama e folhas.
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É legal carregar 
o pedaço de 
um animal?

Você já aprendeu como as partes mortas dos animais 
estão em muitas joias, mas já havia percebido que bichos 
mortos aparecem em outros lugares também? Algumas 

lojas vendem caudas de guaxinim, raposa ou esquilo para que as 
pessoas as pendurem em seus chapéus, seus carros ou em qualquer 
outro lugar. Talvez já tenha visto um pé de coelho vendido como 
chaveiro ou a cabeça inteira de um veado à venda para ser coloca-
da em uma parede.

Eu acho muito vulgar ter partes de animais penduradas na 
parede ou em um chaveiro. Imagine se as cabeças das pessoas 
fossem colocadas em cima da lareira ou se dedo de gente fosse 
amarrado junto com as chaves. Eca!

saiba mais!

•	 As partes de animais que são vendidas para decoração não vêm 
de bichos que morreram naturalmente. Elas vêm de animais 
que foram mortos pelas pessoas.

•	 Algumas pessoas acreditam que ter um pé de coelho traz 
sorte. Isso não é verdade. Ter um pé de coelho significa apenas 
que algum pobre coelho não teve qualquer sorte.

•	 No Brasil, durante o Carnaval, muitas fantasias são feitas com 
penas de faisão real, faisão albino, pavão e rabo de galo. Muitos 
carnavalescos chegam a importar as penas da África.
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•	 Empalhar animais mortos para mostrá-los chama-se taxidermia. 
Taxidermistas usam produtos químicos venenosos quando estão 
empalhando animais mortos. Tenha o cuidado de nunca tocar 
em um animal empalhado.

•	 Existe um lindo macaco, que vive na África, chamado Colobus. 
Os macacos Colobus possuem caudas longas, finas, brancas e 
pretas. Há pessoas que matam esses animais apenas para usar 
as caudas para fazer tapetes. São necessárias mais de 25 caudas 
para fazer um único tapete!

Coisas que você pode fazer para ajudar

•	 Se não quiser contribuir para a morte de animais por 
bugigangas, tome cuidado para não comprar por engano 
uma parte de um animal morto. Algumas vezes, elas estão 
em locais onde você não esperaria encontrá-las. Por exemplo, 
vários chapéus possuem penachos. Penas caem natural-
mente dos pássaros, mas poucas pessoas vão às matas para 
procurar por elas. As penas em chapéus sempre vêm de aves 
que foram mortas.

•	 Se for participar de festas carnavalescas, aproveite a folia sem 
crueldade, usando fantasias com penas sintéticas.

•	 Faça uma investigação animal: visite lojas em um shopping 
center ou centro comercial e procure por penas ou partes de 
animais mortos. Se enxergar alguma, escreva para o gerente 
como você se sente ao ver partes de animais mortos à venda!

•	 Faça sua própria decoração. Aqui vai a receita de como fazer 
um tapete animal.

Você vai precisar de:

 y Um grande pedaço de tela para pintura

 y Tintas e pincéis
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Desenhe um animal na tela e depois pinte-o. Deixe secar. Pronto! 
Você já tem um tapete para o chão ou um quadro para a parede!

O papagaio é uma ave muito 
falante que consegue imitar 
a voz humana e sons de  
outros animais e aves.
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Animais que 
as pessoas 
comem

Conheça sua carne

Eu conhecia um carneiro negro que sempre corria para me 
cumprimentar quando eu o visitava. Ele inclinava sua cabeça para 
trás para que eu pudesse acariciar embaixo de seu queixo. Eu o 
chamava de Wooly Baba, e era um de meus amigos quando criança.

Um dia, estava comendo meu prato favorito no jantar, que era 
costeleta de carneiro, e comecei a pensar em Wooly Baba. De repen-
te, passei a sentir uma sensação estranha no meu estômago. Mesmo 
que a minha comida não se parecesse com o Wooly Baba, eu sabia 
que aquela costeleta de carneiro que estava comendo havia sido um 
dia parte de um carneiro igual ao meu amigo.

Então, eu comecei a perceber que meu hambúrguer era carne de 
uma vaca, que meu sanduíche de presunto era feito da carne de um 
porco, que meu prato de galinhas havia sido um dia uma galinha e 
que minha salada de atum era um peixe. Pode parecer engraçado 
que eu não soubesse que aquela galinha havia 
sido um ser vivo, que respirava e cacarejava, 
mas eu realmente não me dava conta de estar 
comendo meus amigos.

Animais são mortos para comida mais 
do que por qualquer outra razão. Na verdade, 
mais animais são mortos no Brasil para 
comida do que o número de pessoas no 
mundo todo! Neste capítulo, eu vou contar 
sobre os animais que nós comemos. Há muito 
que pode ser feito para ajudar esses animais, 
portanto vire a página...

...e depois vá salvar algumas vidas!
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Atrás do galinheiro

Carne é uma palavra esquisita porque não conta realmen-
te muita coisa sobre o que significa a sua comida. Nós 
usamos várias palavras esquisitas para falar de comida 

que não explicam muito. Por exemplo, com qual animal um 
hambúrguer se parece? Ou um cachorro-quente? Ou uma biste-
ca ou um bacon? Ou uma coxinha ou um nugget?

Hambúrguer, na verdade, é a carne de vários bois moídos, 
bacon é feito de tiras da gordura da carne de um porco e a salsi-
cha do cachorro-quente é na verdade uma mistura de partes de 
animais mortos. Quando você fala de comida dessa forma certa-
mente soa de um jeito diferente, não é mesmo?

Centenas de milhões de bois, vacas, porcos e carneiros são 
mortos todos os anos para virarem hambúrguer, cachorro-
-quente, bacon e costeletas. Eles têm uma vida miserável antes 
de serem mortos. Quase nenhum porco pode nadar em lagoas 
rasas ou brincar com outros porcos na terra. A maior parte dos 
porcos vive em compartimentos pequenos, dentro de prédios 
malcheirosos, onde quase não podem se mexer ou brincar ao 
sol. As mamães porcas têm a pior vida de todos. Elas vivem em 
minúsculas celas, estreitas e superlotadas por quase toda a vida 
delas. Esses galpões são tão imundos que os porcos geralmente 
ficam muito doentes.

Você provavelmente pensa que os bois passam suas vidas 
pastando na grama, em amplos espaços abertos. Talvez seja assim 
em parte da vida deles, mas não toda. A maior parte do gado é 
enviada para confinamentos poeirentos e superlotados, que são 
uma espécie de estacionamento de animais, onde eles ficam para 
engordar antes de serem mortos, pois seu valor comercial é deter-
minado pelo seu peso.
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sobre porcos, bois e vacas!

•	 Se alguém contar a você que os porcos são sujos, você pode 
mostrar para ele os fatos reais. Porcos gostam de ficar limpos, 
mas se eles ficarem expostos ao sol podem sofrer queimaduras 
na pele e sentir muito calor, da mesma forma como os seres 
humanos. Então eles rolam na lama para protegerem a pele e 
se resfriarem. Isso é muito inteligente!

•	 A maioria dos animais que são criados e mortos para comida 
não passa suas vidas em amplos espaços abertos. Eles ficam 
a vida inteira em galpões fechados e malcheirosos, que mais 
se parecem com fábricas do que com fazendas. As  pessoas 
chamam essa “moderna” agropecuária de “fazendas de criação 
intensiva de animais”.

•	 O chão duro onde ficam os porcos nas fazendas de criação 
intensiva faz muito mal aos pés deles. As pernas dos porcos 
podem ficar feridas e deformadas, o que causa a eles uma 
grande dor.

•	 Quando bois e porcos são mandados para o matadouro (que é 
o lugar onde são mortos), eles são geralmente forçados por um 
bastão de choque elétrico a subir em caminhões superlotados. 
Esse bastão é uma grande vara que contém uma bateria elétrica. 
Se alguém usar um bastão elétrico contra você, provavelmente 
você sentirá o pior e mais doloroso choque que possa imaginar!

•	 Os bois e vacas são marcados com ferro quente para que 
possam ser identificados como propriedade. Raramente os 
animais recebem algo para aliviar a dor após a marcação. 
Imagine se alguém queimasse a sua pele com um ferro para 
fazer uma grande marca...

saiba mais!
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•	 Para marcar os porcos, as pessoas cortam pedaços das 
orelhas deles!

•	 Muitos porcos enlouquecem nos prédios e jaulas abarrotados, 
assim como cães também ficariam loucos se fossem coloca-
dos em um local sujo e malcheiroso com centenas de outros 
cachorros por toda a vida. Quando os porcos não suportam 
a pressão do confinamento, eles começam a morder as caudas 
uns dos outros. Para evitar que isso aconteça, os funcionários 
cortam as caudas deles sem oferecer nada contra dor!

saiba mais!

sobre comer animais!

•	 Pessoas que não comem animais são chamadas de vegetarianas.

•	 Um a cada dois homens que comem animais regularmente 
pode sofrer um ataque cardíaco.

•	 Apenas um a cada vinte homens que são vegetarianos estritos 
vai sofrer um ataque cardíaco. Um vegetariano estrito é chama-
do de vegano. Os veganos não comem nenhum tipo de animal 
ou produto que veio de um animal, incluindo ovos, derivados 
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do leite (como queijo ou iogurte) e mel. Também não usam 
couro, lã natural ou peles de animais. Os veganos não frequen-
tam rodeios, não vão a zoológicos, aquários e a outras atividades 
que envolvam exploração animal. Evitam ao máximo produtos 
testados em animais.

•	 Pessoas que comem carne têm mais chance de desenvolver 
certos tipos de câncer do que os vegetarianos.

•	 Quase todo o milho e a soja que são produzidos no Brasil 
destinam-se para alimentar animais.

•	 Se cultivássemos milho, aveia e soja para alimentar as pessoas 
em vez de alimentar os animais, nós teríamos comida suficiente 
para dar a todas as pessoas que passam fome no mundo.

•	 Porcos, bois e vacas produzem grande quantidade de dejetos 
que poluem a terra.

•	 Para criar bois, vacas, porcos e outros animais que as pessoas 
comem é preciso usar uma grande quantidade de água, maior 
que a utilizada por todos os habitantes do Brasil para beber, 
lavar roupa, regar jardins, encher piscinas...

•	 Em média, os vegetarianos vivem mais tempo que as pessoas 
que comem animais.

•	 As vitaminas, proteínas e minerais que os vegetarianos preci-
sam vêm das plantas.

•	 Já que existem grãos, nozes, frutas, feijões e vegetais, ninguém 
precisa comer animais!

Coisas que você pode fazer para salvar porcos, bois 
e carneiros

•	 A melhor forma de ajudar bois, porcos e carneiros é 
não comê-los. Se achar que é muito difícil parar de comer 
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cachorro -quente, hambúrguer, costelinha de porco, costele-
ta de carneiro e salsicha, tente comer menos. Isso já ajudará 
bois, porcos e carneiros. Se os seus pais quiserem que você 
coma animais, conte a eles seus sentimentos sobre isso e pegue 
alguns livros de nutrição vegetariana para que possam ler 
juntos. Você talvez tenha de ceder em algo, não há problema. 
Veja na página 199 nomes de livros e sites de culinária e outros 
bons materiais para ler.

•	 Tente comer cachorro-quente de soja, hambúrgueres de feijão, 
espaguete com molho de tomate sem carne, sanduíches com 
geleia ou pasta de amendoim, vegetais fritos e outras delicio-
sas comidas vegetarianas. Peça aos seus pais que o ajudem a 
encontrar os ingredientes e prepare essas saborosas refeições 
junto com eles. 

•	 Talvez os seus pais estejam dispostos a fazer um jantar vegeta-
riano algumas vezes por semana pela saúde da família, pelo 
meio ambiente e pelos animais.

•	 Vá a uma loja de produtos naturais e experimente algumas 
comidas vegetarianas.

•	 Se a sua família quiser ir a um restaurante, pergunte se não 
poderiam experimentar um restaurante vegetariano.

•	 Você, seus amigos e sua família podem pedir à sua escola que 
sirva lanches vegetarianos.

•	 Encontre um amigo que também se preocupe com os animais. 
Vocês podem experimentar comida vegetariana juntos!

•	 Se você não come animais, pode usar um broche ou 
uma  camiseta com a frase: “Sou vegetariano, não como 
meus amigos!”

•	 Faça uma investigação animal no supermercado. Procure por 
alimentos que contenham animais. Às vezes, os produtos 
animais estão bem visíveis, como no açougue. Em outros 
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casos, ingredientes que vêm de animais, como banhas e 
óleos de origem animal, estão escondidos em produtos como 
biscoitos e bolos.

•	 Refaça o caminho de um pacote de bacon, desde o supermer-
cado até o porco que foi morto. Pergunte ao açougueiro ou ao 
gerente de onde vem o bacon. Tente fazer um trabalho sério 
de detetive com sua família, visitando o local onde os porcos 
são criados para virarem presunto e bacon.

Porcos são muito inteli-
gentes. Estudos apontam 
que eles são até mais es-
pertos que os cães!

Faça um elogio animal
(Você pode fazer esse jogo sozinho, mas é mais divertido com 
um amigo)

Escreva uma lista de todos os insultos que as pessoas dizem 
e que usam nomes de animais (como  “você  é um porco” ou 
“que burrice”). Agora, crie elogios usando os animais (como 

Jogo J
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“ela é paciente como uma vaca”, “ele é brincalhão como um 
porco tomando banho”). Tente usar esses elogios no seu dia 
a dia. Você vai mudar a forma como as pessoas pensam sobre 
os animais!

esqueteES

Conversa Veg
(Você vai precisar de um amigo para esta esquete)

Uma pessoa deve fazer o papel de um vegetariano e a outra 
vai interpretar alguém que tenta provocar o vegetariano por não 
comer carne. O vegetariano deve praticar responder calmamente 
e ensinar o provocador sobre a crueldade animal. E também deve 
tentar incentivá-lo a evitar comer animais! Troquem de papéis e 
continuem praticando até sentirem-se confiantes. Digam um ao 
outro quais respostas foram as melhores.

Jovem herói

Quando Jenifer Graham, da Califórnia, nos Estados Unidos, 
tinha 11 anos de idade, ela costumava dar uma escapada quando 
ia com a mãe ao supermercado. Enquanto a mãe ocupava-se com 
as compras, Jenifer ocupava-se colocando adesivos nos produtos 
com carne. Os adesivos diziam: “Animais sofreram para que esse 
produto fosse feito. Não coma carne!”. No Brasil, existem adesi-
vos já prontos do Movimento Não Mate (www.naomate.org).

Quando ficou mais velha, Jenifer se recusou a cortar um sapo 
durante uma aula de Ciências. Ela foi até o tribunal para lutar 
pelo direito de não fazer aquilo e adivinhe o que aconteceu? 
A Califórnia aprovou uma lei que dá aos estudantes o direito de 
não cortar animais na escola!

http://www.naomate.org.br
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Carne de vitela

Você já comeu costeletas ou escalope de vitela? Já se 
perguntou o que era exatamente vitela? Bem, vitela é a 
carne do bezerro, o bebê da vaca. Fico muito triste em 

contar sobre vitela, mas a melhor forma de ajudar os bezerros é 
fazer com que você saiba o que está acontecendo. Assim, poderá 
decidir você mesmo se vai querer comer carne de vitela.

Algumas pessoas gostam de beber leite de vaca. Para que uma 
vaca produza leite, ela precisa ter bebês. Quando nasce uma 
bezerra, ela geralmente vai crescer e se tornar uma vaca leitei-
ra como havia sido a mãe dela. Porém, quando nascem bezerros 
machos, muitos deles são tirados das mães para serem criados 
para produção de vitela.

Alguns bezerrinhos são levados poucas horas depois de 
nascerem e colocados sozinhos em celas bem pequenas. Eles são 
acorrentados pelo pescoço, de modo que não possam se virar 
ou se mexer mais do que um passo para frente e outro para trás. 
Tudo o que podem fazer é ficarem em pé ou deitados. Duas vezes 
por dia, por aproximadamente 20 minutos, eles recebem uma 
comida líquida à base de leite. Nunca podem sair para brincar, 
comer grama, sentir o calor do sol ou estar com as mães deles. 
Os bezerros passam a vida inteira nessas pequenas celas até que 
completem em média seis meses e estejam grandes o suficiente 
para serem mortos e sua carne vendida como vitela.

Os bezerros ficam acorrentados para não conseguirem se mexer 
e assim não desenvolverem músculos. Você sabe como os músculos 
trabalham, não é mesmo? Quanto mais os usamos, mais eles crescem. 
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As pessoas que criam bezerros não querem que eles tenham 
músculos fortes, porque os músculos fazem a carne ficar mais 
dura e a carne de vitela é conhecida por ser bem macia.

saiba mais!

•	 Nos Estados Unidos, todos os anos, um milhão de bezerros 
são criados e mortos para virarem vitela.

•	 Além de ser macia, a carne de vitela é conhecida por ser muito 
branca. A razão dessa cor é porque os bezerros não recebem 
muito ferro em sua alimentação, e assim ficam anêmicos. 
O ferro faria a carne deles ficar avermelhada. Os bezerros 
precisam de ferro tanto quanto as pessoas. Mesmo que eles 
recebam uma quantidade de ferro, não é o suficiente para o 
que precisam. Bezerros criados assim podem ficar doentes 
muito facilmente. Para que permaneçam vivos, geralmente 
são alimentados com remédios.
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•	 Quando os bezerros crescem, são obrigados a entrar em 
caminhões que irão levá-los ao matadouro para serem mortos. 
Como não estão acostumados a andar, os músculos deles ficam 
muito fracos. Para forçá-los a caminhar, recebem choques 
elétricos de bastões. 

•	 Os bezerros nunca recebem comida sólida, por isso geralmen-
te ficam com diarreia.

•	 Já que as vacas precisam ter bebês para produzir leite, há sempre 
muitos bezerros que irão virar vitela. Se as pessoas bebessem 
menos leite, teríamos menos vitelas.

•	 A maioria das vacas cujo leite nós bebemos ficam todos os dias 
atadas a máquinas de ordenha em grandes galpões. As tetas 
dessas vacas ficam tão grandes e elas são forçadas a produzir 
tanto leite que a maioria desenvolve uma infecção nas tetas 
chamada mastite. A mastite é muito dolorosa.

Coisas que você pode fazer para salvar os bezerros

•	 Claro que a melhor forma de ajudar os bezerros é não comer 
vitela. Você também pode contar às pessoas que conhece sobre 
o que acontece com os bezerrinhos criados para virar vitela.

•	 Torne-se um artista pelos animais! Se decidir nunca mais 
comer vitela, pode pintar uma camiseta com a frase: “Eu não 
como carne de vitela” e usá-la sempre que sair. Quando as 
pessoas perguntarem por que você não come vitela, conte o 
que sabe.

•	 Também pode checar o cardápio de restaurantes próximos. Se 
encontrar algum prato que tenha vitela, pode escrever ou falar 
com o gerente e explicar sobre a produção de vitela.

•	 O motivo pelo qual a vitela é tão produzida é o fato de que 
nós continuamos a fazer as vacas nos darem leite. Você pode 
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ajudar os bezerros bebendo menos leite e comendo menos 
queijo e sorvete. Pode substituir o leite de vaca por leite de soja 
ou leite de castanhas, amêndoas, nozes, amendoim, macadâ-
mia e de vários grãos. Nas lojas de produtos naturais, também 
é possível encontrar substitutos para o queijo e o sorvete. Você 
pode experimentar ainda pizzas vegetarianas, com cobertura 
de queijo de soja.

•	 Você pode escrever para senadores e deputados no Congresso 
pedindo uma lei que que proíba a produção de carne de vitela.

•	 Pode ainda escrever para um dos grupos listados nas últimas 
páginas do livro se quiser saber mais sobre animais que são 
criados para comida. Algumas organizações possuem progra-
mas que tornam possível a adoção de animais resgatados. 

experimentoEX

a vida de um bezerro criado para vitela

Você vai precisar de:

 y Uma grande caixa de papelão, como as que embalam 
os fogões

 y Um hidrocor

 y Tesouras grandes

 y Um de seus pais para ajudá-lo

 y Amigos para compartilhar a experiência com você

1. Desenhe barras em cada lado da caixa de papelão.

2. Peça a um de seus pais que corte o espaço entre as barras na 
caixa, de modo que ela fique parecendo uma grade ou jaula.

Os bezerros nascem após 
uma gestação de nove me-
ses, assim como os bebês 
humanos. Algumas horas 
depois de nascerem, os be-
zerros já conseguem andar!
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3. Peça a um de seus pais que levante a caixa sobre sua cabeça, de 
modo que você fique dentro dela.

4. Permaneça em seu quarto com as luzes reduzidas. Peça aos seus 
amigos que fiquem no quarto com você.

5. Fique na caixa por um tempo.

6. Quando sentir-se pronto, saia.

7. Escreva o que sentiu e o que pensa sobre como deve ser passar 
a vida inteira em uma caixa como aquela, apenas recebendo 
comida duas vezes ao dia. Agora, já tem uma ideia de como 
deve ser a vida para os bezerros criados para vitela.

8. Deixe que seus amigos experimentem também.

9. Conversem uns com os outros sobre a experiência e descrevam 
os sentimentos que tiveram.



Então, você ama os animais  Zoe Weil118

Quem veio primeiro: 
o ovo ou a galinha?

Feche seus olhos e imagine uma galinha ou um peru em 
uma fazenda. Como a fazenda se parece? O que essas 
aves estão fazendo? Agora que já tem uma imagem na sua 

cabeça, vou contar como é na verdade a vida de praticamente 
todas as galinhas e todos os perus.

Algumas pessoas comem tanto a carne de galinhas e perus 
quanto os seus ovos. Hoje em dia, as pessoas comem tanta carne de 
galinha que bilhões dessas aves são mortas todos os anos e outras 
centenas de milhões são obrigadas a passar a vida inteira botando 
ovos o tempo todo em fazendas de criação intensiva. É assim que 
funciona: frangos e perus que são criados por causa da carne ficam 
amontoados em grandes prédios com tantas outras aves que mal 
conseguem se mexer. Passam toda a vida desse jeito até que estejam 
gordos o bastante para serem mortos e virarem comida. Nesse dia, 
são jogados ainda vivos em pequenos caixotes, e os caixotes são 
empilhados em cima de caminhões que os levam para o matadouro, 
onde serão mortos. Quando chegam ao matadouro, as aves são 
presas pelos pés e ficam penduradas de cabeça para baixo em uma 
correia transportadora (um tipo de máquina que carrega as aves de 
um local para outro). As aves sabem de tudo o que está acontecen-
do com elas até que sejam degoladas e mortas.

Para as galinhas que botam ovos, a vida é ainda pior. A maior 
parte delas fica amontoada em gaiolas tão pequenas que não há 
espaço nem mesmo para que possam abrir as asas! Essas gaiolas 
ficam umas em cima das outras em grandes galpões fechados nas 
fazendas de criação intensiva. Em um único galpão podem ficar 
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centenas de milhares de galinhas. Os galpões cheiram tão mal 
que é difícil respirar dentro deles. As galinhas, no entanto, são 
obrigadas a respirar esse ar por toda a vida. Muitas aves morrem 
em suas gaiolas porque não conseguem pegar a comida ou porque 
são esmagadas pelas outras, já que quase não há espaço para todas, 
ou ainda porque ficam doentes. Lembra-se de como os bezerros 
criados para vitela recebem vários remédios para ficarem vivos? 
Isso  também acontece com as galinhas, mas as gaiolas são tão 
sujas e cheias que mesmo os remédios não conseguem mantê-las 
com saúde.

Galinhas e perus também são pássaros, como os periquitos, 
pavões e canários, e possuem sentimentos muito parecidos. 
Imagine tratar um passarinho da mesma forma com que as 
galinhas e os perus são tratados?
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•	 Os galos não podem botar ovos, então, quando nascem pinti-
nhos nas granjas, os machos são geralmente atirados em uma 
caçamba de lixo – enquanto ainda estão vivos! De lá, são 
jogados em trituradores para virarem ração.

•	 As galinhas precisam de espaço para se mover, da mesma 
forma que as pessoas. Quando as galinhas são colocadas em 
gaiolas superlotadas, elas enlouquecem e uma começa a bicar 
a outra até a morte. Para evitar que as galinhas matem umas 
às outras, a ponta dos bicos delas são cortadas quando ainda 
são bebês. Nenhum remédio para aliviar a dor é dado a elas!

•	 Devido à forma como as galinhas são criadas, muitas desenvol-
vem doenças que podem prejudicar a saúde das pessoas.

•	 Perus são criados para serem grandes e gordos, assim terão 
grande quantidade de carne. Isso não é bom para eles. Às vezes, 
os perus ficam tão pesados que mal conseguem caminhar.

•	 Quando as galinhas passam a vida inteira em gaiolas, suas 
unhas não se desgastam. Muitas vezes, ficam tão grandes que 
fazem uma curva embaixo da gaiola e voltam aos pés das 
galinhas. Nesses casos, elas não conseguem mais pegar água 
ou comida e, então, morrem. Para evitar que isso aconteça, 
as pessoas cortam os dedos das galinhas, não só as unhas!

•	 Ovos possuem muita gordura e muito colesterol. Excesso de 
gordura e colesterol faz as pessoas ficarem doentes!

Coisas que você pode fazer para salvar galinhas 
e perus

•	 A melhor coisa que você pode fazer pelas galinhas e pelos 
perus é não comê-los e nem comer os ovos deles. Porém, se 

saiba mais!
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achar que ainda não está preparado para desistir de comer 
ovos, pode pedir aos seus pais que os compre em lojas de 
produtos naturais ou em sítios onde as galinhas e os perus 
não sejam criados em gaiolas. Ainda existem alguns agricul-
tores (não muitos) que criam suas galinhas e seus perus soltos 
nos quintais.

•	 Evite comprar ovos brancos no supermercado. Se você escolher 
comer ovos, compre ovos caipiras de sítios próximos ou em 
lojas de produtos naturais. Alguns desses ovos podem vir de 
galinhas que também são maltratadas, então, seria bom você 
checar o sítio com seus pais.

•	 Seja um detetive de publicidade. Vá ao supermercado e veja as 
embalagens de ovos e de frangos. Existem imagens das aves? 
Elas são mostradas em gaiolas sujas e pequenas? As figuras 
mostram as galinhas sem a metade do bico? Claro que não, os 
produtores não mostrariam a realidade nas embalagens. Ou 
as imagens se parecem com as galinhas que você havia imagi-
nado no início deste capítulo? Você pode desenhar figuras e 
fazer cartazes mostrando como é a vida real das galinhas nas 
granjas. Pendure os cartazes na sua escola, na sua igreja, nos 
clubes e associações que frequenta, em bibliotecas, em todos 
os lugares que possa. Você fará as pessoas saberem realmente o 
que acontece com as galinhas!

•	 Se você assistir a comerciais sobre galinhas e ovos na TV 
dizendo às pessoas que as galinhas vivem vidas felizes, você 
pode escrever para a estação de TV e pedir ao produtor que 
pare de mostrar anúncios que não são verdadeiros.

•	 Caso goste de escrever cartas, você pode também fazer uma 
carta aos jornais locais e pedir que eles publiquem um artigo 
sobre as galinhas e como são criadas.

•	 Faça uma investigação animal. Pergunte ao gerente do super-
mercado de onde vêm os ovos que eles vendem e depois vá com 
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os seus pais a esse local para ver com seus próprios olhos como 
as galinhas são criadas para virar comida.

•	 Se você quiser mais informações sobre como ajudar as galinhas, 
pode entrar em contato com a Sociedade Vegetariana Brasilei-
ra (SVB). O contato está na seção “Para aprender mais” no fim 
do livro.

experimentoEX

a vida de uma galinha poedeira

Você vai precisar de:

•	 Um pequeno armário

•	 Cinco amigos

•	 Um adulto para supervisionar o experimento

Um adulto deve supervisionar esta atividade. Entre no armário 
com seus amigos, com o cuidado de não trancar a porta. Ele deve 
ficar tão cheio a ponto de vocês mal conseguirem se mexer. 
Fiquem por 15 minutos (a menos que não consigam suportar e 
queiram sair antes). Depois de saírem, conversem sobre como se 
sentiram amontoados dentro do armário. Como deve ser passar 
a vida toda desse jeito? É parecido com a vida das galinhas nas 
granjas? Lembre-se: você podia sair do armário quando quisesse, 
mas as galinhas não podem sair de suas gaiolas.

Para ficar com os vegetarianos!

Charada
Pergunta: Por que a galinha atravessou a rua?
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Quando Matthew foi para um acampamento nas férias 
de verão, levou vários panfletos sobre como salvar os animais. 
Havia tantos jovens e monitores interessados em aprender como 
salvar os animais que a direção do acampamento deu a Matthew 
o seu próprio escritório onde ele poderia divulgar as informa-
ções. Matthew incentivou outros jovens a ajudá-lo a salvar os 
animais tornando-se vegetarianos. Pouco depois, o acampamen-
to já estava servindo comida vegetariana para todos.

Aqui está outro fato sobre 
a coragem das galinhas: 
as mamães galinhas lutam 
contra gaviões e outros 
animais que tentam atacar 
os seus pintinhos.

Jovem herói
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Sobre patos e gansos

Você já deu comida para patos e gansos em um lago ou lagoa? 
É muito divertido alimentá-los e ouvi-los grasnar, nadar, mergu-
lhar e voar. Algumas pessoas gostam de comer patos e partes dos 
gansos. Há uma comida muito cara que se chama patê de fígado 
de ganso ou foie gras. Para fazer essa comida, as pessoas colocam 
tubos dentro do pescoço dos gansos enquanto eles estão conscien-
tes e vendo tudo o que está acontecendo. Então, elas empurram 
comida gordurosa por dentro do tubo. É tanta comida que os 
gansos ficam doentes. Isso é feito para que o fígado do ganso 
fique inchado. Quando o fígado incha e cresce bastante, o ganso 
é morto e o fígado dele é removido. Depois, as pessoas usam esse 
fígado doente para fazer patê.

saiba mais!

•	 As pessoas não precisam comer patos ou gansos (e nem mesmo 
galinhas, bois ou porcos!).

•	 Os gansos se casam. Eles não têm uma cerimônia de casamen-
to como as pessoas, mas quando encontram um companheiro, 
os dois ficam juntos o resto da vida.

•	 As fêmeas dos patos e, dos gansos são ótimas mães. Elas 
mantêm seus filhotes sempre por perto e atacam qualquer um 
que tente chegar perto deles.

Coisas que você pode fazer para ajudar patos e gansos

•	 Você pode deixar de comer patê de fígado de ganso e contar 
aos seus amigos e sua família sobre como o patê é produzido.
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•	 Reflita se você quer mesmo comer patos e, caso não queira mais 
se alimentar deles, converse com seus pais sobre como se sente 
quando há pato no jantar.

•	 Pode dar comida a patos e gansos nos lagos e nas lagoas, mas 
não jogue pão para eles. O pão pode fazê-los ficar doentes, pois 
se expande dentro deles. Dê milho partido. Eles vão adorar!

Patos e gansos podem vo-
ar, flutuar, andar e nadar. 
Não existem muitos ani-
mais que conseguem fazer 
tudo isso!
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Diga não à pesca

Ficar preso em um anzol ou em uma grande rede não é nem 
um pouco divertido para os peixes, mas muitas pessoas 
gostam de comê-los e pegam peixes mesmo assim. Outras 

criaturas do mar, como lagostas, caranguejos e camarões, são 
pegos e mortos para virarem comida também.

Peixes e os chamados “frutos” do mar são animais sensíveis 
que sofrem ao serem capturados. Alguns levam mais de 20 
minutos agonizando, mas como não conseguimos escutar seus 
gritos, pensamos que eles não sofrem. São deixados para morrer 
por asfixia, descompressão ou até mesmo na água fervente. Toda 
essa dor para um prazer momentâneo de quem come e financia a 
ganância de empresas que só visam ao lucro.

saiba mais!

•	 As pessoas mataram tantos peixes que alguns tipos deles estão 
quase desaparecendo.

•	 Muitos dos venenos e da poluição jogados na água são ingeri-
dos pelos peixes. Algumas pessoas pensam que peixe é um 
alimento saudável, mas a maioria contém venenos nem um 
pouco saudáveis dentro deles.

•	 Algumas vezes, linhas de pescar e anzóis se perdem ou são 
deixados nas praias. Os anzóis podem machucar outros animais 
e as linhas podem ficar enroladas em pássaros ou em criaturas 
do mar. Lixo como garrafas plásticas, embalagens de produtos, 
entre outros, também pode feri-los e até matá-los. Esse lixo 
deve ser reciclado e não jogado em mares e rios.

Lagostas vivem muito tem-
po. Se não forem mortas, 
podem viver quase 100 anos!
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•	 Algumas lojas colocam lagostas vivas no gelo ou em pequenos 
tanques e não dão a elas nenhuma comida.

•	 A maneira mais comum de cozinhar lagostas é colocá-las 
dentro de água fervente quando ainda estão vivas.

•	 A pesca esportiva não é menos cruel: é uma tortura para o 
animal que, ferido na boca, não consegue mais se alimentar e 
acaba morrendo lentamente de fome.

Coisas que você pode fazer para salvar as criaturas 
do mar

•	 Você pode pensar se quer ou não comer peixes, lagostas, caran-
guejos e camarões. Se não quiser mais comer esses animais, 
converse com a sua família sobre os seus sentimentos.

•	 Se encontrar lagostas amontoadas em um tanque no super-
mercado ou no restaurante, escreva para o proprietário e conte 
como você se sente com relação a isso. Algumas pessoas pedem, 
inclusive, que o dono do estabelecimento coloque as lagostas de 
volta no oceano e pare de vendê-las no supermercado.
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Você já esteve em um laboratório? Alguns deles podem até 
parecer bem legais, com um monte de máquinas e computadores 
e incríveis experimentos acontecendo. Infelizmente, no entan-
to, a maioria dos cientistas em laboratórios faz experiências 
com animais, cortando-os, dando a eles substâncias venenosas, 
que os fazem ficar muito doentes, testando produtos neles ou 
mesmo os queimando. E alguns desses experimentos não servem 
para ajudar ninguém! Existe gente que acredita que é corre-
to machucar e matar alguns animais se isso for ajudar muitas 
pessoas. Talvez você pense assim também. Mas sabe de uma 
coisa? Milhões de animais são feridos e mortos em experiências 
que nunca vão ajudar as pessoas. Se quiser ajudar esses animais, 
apenas vire a página...

...e, então, vá salvar algumas vidas!

Animais  
explorados  
em laboratórios

os bastidores  
da ciência
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Compras 
sem crueldade

Vários produtos, como xampus, sabonetes, pastas de dentes, 
bronzeadores e até alguns brinquedos, são testados em 
animais. Isso não quer dizer que os cientistas passem 

xampu no pelo dos coelhos, escovem os dentes dos ratos ou 
deixem os porquinhos-da-índia brincar com alguns brinquedos. 
Testes em animais significam que produtos como xampus ou 
amônia são colocados nos olhos dos animais, esfregados em suas 
peles ou engolidos à força por eles. Esses testes deveriam mostrar 
se um produto é seguro ou não para ser usado pelas pessoas.

Alguns testes são muito cruéis. Colocar amônia no olho de 
um coelho queima bastante. E os coelhos não recebem nenhum 
remédio para aliviar a dor. 

Muitos produtos são engolidos à força pelos animais até que 
morram. Geralmente demora bastante tempo para eles morre-
rem, o que é terrível.

A ironia é que esses testes não ajudam as pessoas realmente. 
Na verdade, nem mesmo servem para manter produtos perigo-
sos fora das lojas! Por exemplo, amônia já foi testada nos olhos 
de coelhos, ingerida à força por animais e esfregada nas costas 
deles. Animais também já inalaram amônia. As empresas 
descobriram que amônia pode machucar e matar animais facil-
mente, mas isso não impediu que ela continuasse a ser vendida. 
Qualquer um pode ir a uma loja e comprar a quantidade de 
amônia que deseje.
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Há diversas empresas que não testam seus produtos em 
animais. Elas fazem testes seguros em tubos de ensaio usando 
células vivas ou computadores e descobrem se um produto é 
seguro de um jeito moderno.

saiba mais!

•	 Os olhos dos coelhos e os olhos dos seres humanos são muito 
diferentes. Produtos que machucam os olhos dos coelhos talvez 
não machuquem os olhos das pessoas. Também produtos que 
não ferem os olhos dos coelhos podem ferir os olhos dos seres 
humanos. 

•	 Produtos que são ingeridos à força por ratos e camundongos 
também possuem efeitos diferentes em cada um. Se as diferen-
ças entre um rato e um camundongo já são grandes, imagine 
entre um rato e um ser humano!

•	 Animais que são usados para testar produtos raramente, ou 
nunca, recebem remédios para aliviar a dor que sentem.

•	 Quando os testes terminam, os animais geralmente são 
mortos.

•	 A realização de testes em animais não é necessária para prote-
ger as pessoas. Há diferentes tipos de testes que não requerem 
o uso de animais e que podem ser usados pelas empresas para 
descobrir se seus produtos são seguros.

•	 Centenas de companhias não testam seus produtos em 
animais e seus produtos são tão seguros quanto os outros.
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Coisas que você pode fazer para parar os testes 
em animais

•	 Como consumidores, temos um grande poder em nossas mãos: 
o poder de escolha. Quando compramos um produto que não 
foi testado em animais, estamos estimulando o desenvolvimen-
to de empresas éticas, e, ao mesmo tempo, pressionando a indús-
tria que utiliza animais como cobaias a mudar suas práticas.

•	 Você pode evitar produtos que são testados em animais. Para 
ter certeza de que está usando produtos livre de crueldade, 
pegue uma lista de empresas que não fazem testes em animais 
(você pode encontrar essa lista no site da Peta ou da PEA). 
Peça a seus pais que comprem produtos que estão na lista sem 
crueldade quando forem adquirir xampus, sabonetes, cosmé-
ticos e produtos de limpeza. Esses produtos podem ser facil-
mente encontrados em lojas de produtos naturais e mesmo em 
alguns supermercados e drogarias.

•	 No Halloween, você pode se vestir como um coelho ou um 
rato usado para testes de produtos. Quando for pedir um 
doce na casa de alguém e perguntarem quem você é, poderá 
explicar não apenas quem você é, mas também falar sobre os 
testes em animais. Pode também entregar uma cópia da lista 
de empresas que não fazem testes em animais. Assim, outras 
pessoas também poderão salvar os animais!

•	 Você pode escrever para as empresas que ainda testam produ-
tos em animais e contar como se sente com relação aos testes. 
Se eles falarem que os testes protegem você, pergunte por que 
tantas outras empresas não fazem testes em animais e ninguém 
fica ferido. Será que xampus, sabonetes e cosméticos novos são 
mais importantes do que as vidas dos animais? Você pode fazer 
com que as empresas saibam exatamente como se sente.
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•	 Faça uma investigação animal em supermercados e drogarias. 
Leve sua lista de produtos cruéis e de produtos sem cruelda-
de para as lojas e veja quantos produtos vêm de empresas que 
fazem testes em animais. Você terá de ler as etiquetas com 
cuidado para descobrir quais companhias fazem os produtos. 
Pode escrever ao gerente da loja e dizer como se sente sobre 
testes em animais. Pode inclusive pedir ao gerente para colocar 
à venda mais produtos sem crueldade.

escreva!

Chame alguns amigos para sua casa e, juntos, dediquem um 
tempo escrevendo mensagens para as empresas que testam seus 
produtos em animais. Vocês poderão encontrar os contatos nos 
próprios rótulos das embalagens. Isso pode ser feito uma vez por 
mês e com certeza fará diferença para os animais. Empresas sempre 
fazem pesquisas de mercado para saber o que o consumidor pensa, 
antes de lançar um novo produto. Sua ajuda pode determinar que 
o próximo lançamento não inclua crueldade animal.

Jovem herói

Nicole, uma estudante dos últimos anos do ensino funda-
mental, ganhou o primeiro lugar por seu projeto para a feira 
de ciências, que mostrou como os testes em animais são cruéis 
e desnecessários. Muitas crianças viram o projeto de Nicole e 
aprenderam como viver livres de crueldade.

atividade AT

Coelhos selvagens são  
geralmente marrons, assim  
eles podem se misturar 
com as cores das árvores. 
Os coelhos usados nos 
laboratórios são brancos  
com olhos vermelhos. Esses 
coelhos brancos são cha-
mados de albinos.
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Investigando 
experimentos 
com animais

Alguns experimentos com animais são realizados apenas  
 para testar produtos como xampus. Outros são feitos para 
 encontrar a cura para doenças ou para aprender biologia 

ou psicologia. Isso não os torna necessariamente bons. Alguns 
experimentos são tão cruéis que é difícil imaginar que eles 
realmente acontecem ou que sejam legais.

Aqui está um deles:

Bebês macacos são levados de suas mães assim que nascem. As 
mães ficam loucas procurando por seus bebês e os bebês ficam 
assustados, solitários e loucos sem as mães deles. Os cientistas 
colocam os macaquinhos em pequenas jaulas sozinhos. Então, 
os cientistas brincam com os macaquinhos usando fantoches 
para fazer com que os filhotes pensem que estão seguros e com 
outra mãe.  Mas assim que os bebês sentem-se seguros com os 
fantoches, os cientistas fazem esses fantoches machucarem os 
macaquinhos! Na verdade, alguns desses fantoches são máqui-
nas que chacoalham os filhotes, enquanto outros têm pontas 
afiadas que cortam os macaquinhos. Acredite ou não, esse tipo 
de experimento ainda é realizado atualmente!

Aqui está outro:

Mesmo que a gente saiba que fumar cigarros pode causar 
câncer nas pessoas, alguns cientistas ainda fazem cães e outros 
animais inalarem a fumaça de cigarros. Eles querem provar que 



Capítulo 5  Os bastidores da Ciência 135

fumar não causa câncer em animais. Isso é estúpido. Nós já 
sabemos que fumar causa câncer em pessoas! O que é interessan-
te é que nós sabemos que fumar provoca doenças nos pulmões 
estudando os fumantes, não os cães. Como cães e outros animais 
não desenvolveram doenças nos pulmões quando foram força-
dos a respirar a fumaça do tabaco, nenhum aviso foi colocado 
nos pacotes de cigarro. Esses cientistas provavelmente contri-
buíram para a morte de muitas pessoas ao adiar a colocação de 
avisos de alerta!

Esse é o último:

Cientistas que trabalham para as Forças Armadas testam 
armas em animais enquanto esses animais ainda estão vivos! 
Eles detonam explosivos em animais ou testam armas químicas 
contra eles. Em um desses experimentos, gatos foram baleados 
na cabeça. Eles estavam dormindo quando foram baleados, mas 
aqueles que sobreviveram acordaram em meio a uma grande dor.

Como pode ver, nem todos os experimentos com animais 
ajudam as pessoas e alguns deles são tão cruéis que não importa 
se ajudam ou não! Infelizmente, os animais usados em labora-
tórios não têm qualquer proteção da lei. Na verdade, não há 
qualquer experimento, não importa o quão doloroso ou inútil, 
que seja ilegal nos Estados Unidos
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•	 Muito dinheiro é gasto para encontrar a cura de doenças 
tornando os animais doentes, mas quase nenhum dinheiro 
é investido para prevenir as doenças. Lembre-se de que você 
aprendeu que comer animais pode deixá-lo doente? Bem, em 
vez de ensinar as pessoas a comer de forma saudável, nós gasta-
mos a maior parte do dinheiro fazendo os animais ficarem 
doentes para curar doenças que poderiam ser facilmente 
prevenidas com uma alimentação melhor.

•	 Animais não são viciados em drogas, a não ser nos laborató-
rios! Cientistas gastam milhões de dólares fazendo cachorros, 
macacos e outros animais ficarem viciados em drogas. Enquan-
to isso, humanos que são viciados em drogas não podem ir a 
um hospital para tratamento porque não há dinheiro suficien-
te para ajudá-los!

•	 Uma família inteira de macacos pode ser morta na selva apenas 
para que um filhote seja capturado para experimentos.

•	 Alguns cientistas afirmam que muitas pessoas teriam morrido 
porque não teríamos a cura para certas doenças sem os experi-
mentos em animais. Entretanto, muitas pessoas também 
estariam vivas hoje se tivéssemos gasto dinheiro ensinando as 
pessoas a cuidarem de si mesmas e a prevenir doenças. Lembra-se 
do que aprendeu sobre câncer e ataque cardíaco no capítulo 
“Conheça sua carne”?

•	 Alguns cientistas dizem que as pessoas vivem muito mais 
agora do que antes devido aos experimentos com animais, 
mas isso não é verdade. Realmente as pessoas vivem mais hoje, 
porém isso não é necessariamente devido aos experimentos 
com animais. As pessoas costumavam morrer cedo porque 
não havia acesso à água limpa e saneamento básico. Quando 
as pessoas começaram a limpar suas casas e suas cidades e a 

saiba mais!
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tratar a água, passaram a viver mais tempo. Isso não tem nada 
a ver com ferir e matar animais! Além disso, a maioria dos 
avanços na medicina está ligada à observação e tratamento 
das pessoas que estão doentes, não às doenças provocadas nos 
animais de propósito. E não é apenas porque as pessoas apren-
deram coisas com experimentos em animais que isso signifi-
que que essa seja a única forma de fazer isso!

•	 Quando um novo medicamento é feito, todas as empresas 
farmacêuticas querem vendê-lo e ganhar muito dinheiro. 
Então, cada empresa faz a sua própria versão do medicamen-
to e cada empresa fere e mata animais para testar o mesmo 
remédio! Se elas simplesmente compartilhassem os resultados 
dos testes ou usassem testes alternativos sem animais, muitas 
vidas seriam salvas.

•	 Todos os novos medicamentos são testados em animais antes 
de serem testados em seres humanos, mas muitos remédios 
que parecem seguros quando são testados em animais tornam-
se perigosos para as pessoas! Isso acontece porque todos os 
animais são diferentes. Por exemplo: aspirinas matam gatos 
e penicilina mata porquinhos-da-índia, mas tanto a aspirina 
quanto a penicilina ajudam as pessoas.

•	 Muitos medicamentos que são retirados do mercado por 
ferirem gravemente ou mesmo matarem pessoas por seus 
efeitos colaterais já foram testados em animais.

Coisas que você pode fazer para ajudar os animais 
em laboratórios

•	 Você pode escrever um relatório sobre experimentação 
animal para um projeto na escola: <http://www.1rnet.org/>.

•	 Pode escrever também para os seus senadores e deputados 
para descobrir se há algum novo projeto de lei sobre testes 
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com animais. Peça a eles que mandem cópias para você. Vai ser 
um pouco difícil de ler, mas pode pedir ajuda aos seus pais ou 
professores para explicarem a você o que está escrito. Quando 
entender, pode escrever para os senadores e deputados a sua 
opinião sobre o assunto.

•	 Se ouvir sobre um experimento particularmente cruel e desne-
cessário (como aqueles sobre os quais contei neste capítulo), você 
pode escrever para o jornal local e pedir que façam uma reporta-
gem sobre isso.

•	 Você pode entrar em contato com abrigos de animais para 
descobrir se eles vendem animais para experimentos em 
laboratórios. Quando souber, pode escrever para a prefeitura, 
denunciando o local.

•	 Entreviste um cientista que use animais em experimentos. 
Descubra por que ele pensa que é bom fazer experiências com 
animais. Tome notas! Então entreviste alguém que pensa que 
fazer experiências com animais seja errado. Você pode entrar 
em contato com o site <http://www.1rnet.org/>.  Pense sobre o 
que aprendeu e tome sua própria decisão a respeito do que você 
pensa que seja certo ou errado a fazer com relação aos animais.

Os macacos são muito 
parecidos com os seres 
humanos. Eles vivem com 
suas famílias e seus ami-
gos. Gostam de brincar 
com eles e de protegê-los.
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Elegendo o respeito

Laboratórios não estão apenas nas universidades, nos hospi-
tais ou nas grandes empresas. Em muitas escolas também  
 há laboratórios. Eles são usados principalmente nas aulas 

de ciências (algumas vezes são até chamados de laboratórios 
científicos!). Todos os anos, milhões de sapos são mortos e disse-
cados (ou seja, são cortados em partes) durante as aulas de biolo-
gia. Gatos, coelhos, minhocas, caranguejos e porcos também são 
mortos e cortados nessas aulas. 

Crianças não precisam dissecar animais para aprender biolo-
gia. Mesmo assim, algumas escolas fazem os alunos disseca-
rem animais. Várias crianças já decidiram que não vão dissecar 
animais porque não acreditam que seja correto matar animais 
para aprender sobre criaturas vivas.  

Talvez os seus professores não peçam para você dissecar animais 
agora. Porém, em alguns anos, algum professor de ciências pode 
levar um porco morto e pedir que você o corte. Lembre-se: você 
não precisa fazer isso se não quiser. Pode informar à escola que a 
sua consciência não permite tais atos. Isso se chama objeção de 
consciência e é um direito seu.

saiba mais!

•	 Alguns tipos de sapos estão em risco de extinção (isso significa 
que já não existem muitos deles nas matas) porque vários são 
capturados e mortos. Isso não é ruim apenas para os sapos, é 
ruim também para o meio ambiente. Sapos comem insetos, e, 
nos países onde estão desaparecendo, há cada vez mais insetos. 
Alguns desses insetos carregam doenças que podem conta-
minar as pessoas ou comer as plantações das quais os seres 
humanos precisam!
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•	 Algumas escolas tentam forçar os alunos a fazer dissecação, 
ameaçando-os com uma nota baixa em biologia. Alguns 
desses estudantes já foram à Justiça para lutar por seu direito 
de não dissecar animais, e adivinhe? Eles ganharam!

•	 Muitos dos gatos que as pessoas dissecam já foram compa-
nheiros de alguém. Alguns deles foram levados de abrigos e 
outros foram roubados dos quintais das casas.

•	 Há muitas formas de aprender biologia sem dissecar animais. É 
possível observar animais vivos soltos nas matas ou usar modelos 
plásticos, livros de anatomia e até mesmo computadores.

Coisas que você pode fazer sobre a dissecação 
nas escolas

•	 Se os seus professores quiserem que você disseque ou machu-
que animais e você não quiser fazer isso, converse com eles e 
explique que machucar e matar animais é contra o que você 
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acredita. Há muitos grupos que podem ajudar você. Eles estão 
listados na seção “Para aprender mais”, no fim deste livro. 
Nos Estados Unidos, as pessoas podem ligar gratuitamente 
para o Telefone Vermelho da Dissecção: 1-800-922-FROG. 
No Brasil, não existe ainda nenhum serviço parecido.

•	 Se você é um escoteiro ou uma escoteira ou faz parte de alguma 
associação semelhante e o chefe do grupo pedir que você machu-
que um animal ou crie um animal para ele ser morto, você não 
precisa fazer isso se não quiser. Ninguém pode obrigá-lo a ferir 
um animal. Se você não gosta de ferir animais, explique como 
se sente aos chefes do grupo e a seus pais.

•	 Se um de seus professores afirmar para a sua turma que é bom 
ou correto usar animais em experimentos, para comida ou 
ainda em esportes, você pode contar a seu professor e a seus 
pais que gostaria de ouvir os dois lados da história. Pode pedir 
educadamente a seu professor que convide alguém que acredi-
te que não seja correto ferir animais em experimentos ou tratá- 
-los cruelmente para comida ou diversão. Você pode até pedir 
que seja feito um debate na sala com esse convidado.

esquete ES

Conversando com o professor
(Você vai precisar de um amigo para participar desta esquete)

Um de vocês deve interpretar uma criança da EIAA e o outro 
será o professor ou chefe de escoteiros. Pratique explicar a eles 
sobre seus sentimentos a respeito de ferir animais. Troquem de 
papéis e tentem novamente. Depois, discutam quais foram as 
explicações que funcionaram melhor.

Todos os anos, milhões de 
animais são mortos em 
dissecações nas escolas.
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Há animais dos quais as pessoas não gostam, como baratas, 
mosquitos, ratos e cobras. É compreensível que as pessoas não 
gostem de animais que podem mordê-las ou feri-las. Porém, não 
é apenas porque as pessoas não gostam de certos animais que 
precisamos matá-los ou machucá-los,  não é mesmo?

Se um leão está prestes a atacá-lo ou um mosquito pousa em seu 
braço para picá-lo e você precisa se proteger, faz sentido. Entretan-
to, se uma cobra está cuidando da sua própria vida na beira de uma 
estrada e alguém a machuca, isso é simplesmente cruel.

As pessoas estão fazendo uma grande bagunça no planeta 
inteiro porque estamos matando todos os tipos de animais que, 
na verdade, não estão fazendo nada contra nós. Se você quiser 
ajudar os animais, mesmo aqueles dos quais não goste muito, 
apenas vire a página...

...e, então, vá salvar algumas vidas!

Animais de que 
as pessoas  
não gostam

E as baratas?
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Conhecendo 
as “pragas”

Você sabe o que acontece quando alguém não tem boa 
fama. Isso pode fazer a vida dela tornar-se muito difícil. 
É o mesmo com os animais. As pessoas são realmente 

muito más com os animais que têm reputação ruim. Por exemplo, 
existem pessoas que colocam veneno para matar ratos, porque 
eles possuem má fama. No Oeste dos Estados Unidos, coiotes 
não têm boa reputação, e o mesmo acontece com os guaxinins 
que vivem no Noroeste do país. As cobras, por sua vez, possuem 
má fama em quase todos os lugares!

Às vezes, alguns animais não têm boa reputação porque 
podem matar ou machucar as pessoas, mas, outras vezes, a má 
fama é apenas por causa da aparência deles, do seu cheiro ou 
porque agem de maneira estranha. Mesmo se um animal puder 
ferir alguém, não significa que as pessoas devem ser cruéis com 
ele, não acha?

saiba mais!

•	 Veneno para rato é muito perigoso. Ele não apenas mata o rato 
lenta e dolorosamente, mas também qualquer outro animal 
(como gato ou cachorro) que comer o rato que foi envenena-
do. Além disso, crianças que brincam em lugar onde foi usado 
veneno para rato podem ficar muito doentes.

•	 Algumas ratoeiras quebram o pescoço do rato e o matam 
rapidamente. Outras armadilhas – chamadas de armadilhas de 
cola – pegam os ratos em uma espécie de adesivo. Eles podem 
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lutar por dias para sair e morrem de modo lento porque não 
podem comer ou beber água. Pequenos animais domésticos 
também podem cair nessas armadilhas e se ferirem. 

•	 Algumas pessoas matam cobras sempre que as veem, mas 
poucas espécies de cobras são venenosas e perigosas para os 
seres humanos. A maior parte das cobras é muito útil para 
os agricultores, porque comem ratos que gostam de devorar 
as plantações.

Coisas que você pode fazer para ajudar as “pragas”

•	 Faça uma lista dos animais de que você não gosta. Ao lado de 
cada nome, escreva se o animal realmente ameaça você ou se 
você não gosta dele por alguma razão (por causa do cheiro ou da 
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aparência dele). Decida se é correto machucar ou ferir animais 
que não o ameaçam apenas porque você não gosta deles.

•	 Escolha em sua lista um animal do qual você não gosta e escre-
va uma história pelo ponto de vista desse animal. Talvez você 
comece a se importar um pouco mais com ele e, uma vez que 
você se importe, é mais fácil ser gentil.

•	 Pegue alguns animais da sua lista que vivem perto de você 
(pode ser morcegos, tatus ou outros animais). Se puder, tente 
encontrar esses animais e sente-se para observá-los. Lembre-se 
de não importuná-los! O que eles fazem durante o dia ou à 
noite? Eles brincam ou fazem ruídos? Eles procuram por 
alimentos ou constroem casas? Após ter passado um tempo 
observando-os, pergunte a si mesmo se você se sente diferen-
te com relação a eles. Leia também algum livro sobre esses 
animais. Quando compreendê-los, provavelmente não vai 
querer machucá-los.

•	 Se você encontrar uma “praga” não desejada em casa, retire-a 
de uma forma gentil e cuidadosa. Não esqueça que o animal 
pode ficar assustado e tentar mordê-lo. Você não precisa usar 
ratoeiras para matar ratos. Há outras formas de pegá-los. Nos 
Estados Unidos, existe uma armadilha que pega os ratos vivos 
dentro de uma pequena casinha (http://www.seabrightlabs.
com/mouse.htm), assim é possível libertar o rato depois em 
algum lugar longe da sua casa. No Brasil, algumas pessoas 
usam pequenas gaiolas de arame ou mesmo alçapões para 
pegarem os ratos sem matá-los. (Lembre-se: se estiver fazendo 
muito frio do lado de fora e o chão estiver congelado, você não 
pode soltar o rato, porque ele pode morrer se não encontrar 
um buraco aquecido para se esconder!)

•	 Existem armadilhas para pegar animais maiores que não os 
machucam. Nos Estados Unidos, é possível conseguir uma 
armadilha desse tipo emprestada, quando bichos que vivem 

http://www.seabrightlabs.com/mouse.htm
http://www.seabrightlabs.com/mouse.htm
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lá, como guaxinins e esquilos, escondem-se no sótão ou na 
chaminé de uma casa. No Brasil, se um animal maior, como 
um gambá ou mesmo uma cobra, entrar na sua casa ou escon-
der-se no telhado, seus pais podem ligar para o escritório do 
Ibama na sua cidade ou para o Corpo de Bombeiros.

•	 Você pode ajudar seus pais a tapar os buracos no porão e no telha-
do ou colocar grades nas chaminés para evitar que os animais se 
tornem um problema na sua casa. Mantenha a comida e o lixo 
bem lacrados.

•	 Fique longe de veneno para rato! Se a sua família tem proble-
mas com ratos em volta da casa, deixe toda a comida e todo o 
lixo em recipientes bem fechados.

As lagartixas domésticas 
que andam pelas paredes 
são inofensivas aos seres 
humanos e se alimentam 
de insetos, baratas, ara-
nhas e escorpiões.
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Devemos dizer não 
aos pesticidas?

De quais animais você acha que as pessoas menos gostam? 
Eu acho que são dos insetos. É verdade que as pessoas 
acreditam que alguns insetos podem ser pragas, como 

mosquitos, pulgas ou pulgões que comem plantações, mas não 
costumam pensar sobre o que deveríamos fazer com os insetos 
dos quais não gostamos. Realmente, elas não ligam muito para 
isso. Infelizmente, quando as pessoas não pensam com cuidado, 
fazem coisas muito erradas...

...como usar um monte de pesticidas.

Pesticidas são produtos químicos muito venenosos que matam 
insetos. As pessoas pulverizam pesticidas em plantações e hortas 
para evitar que os insetos comam as frutas e os vegetais. No entan-
to, os pesticidas não são ruins apenas para esses seres, também 
podem ser muito perigosos para outros animais – inclusive para 
os seres humanos! Quando as pessoas ou outros animais comem 
frutas e vegetais tratados com pesticidas, podem ficar doentes. 
Esses produtos também podem escorrer com a água da chuva e 
chegar a correntes de água, lagos e oceanos, fazendo as criaturas 
aquáticas ficarem doentes e poluindo a água. 

Além de fazerem mal para as pessoas e para os animais, os 
pesticidas também não funcionam muito bem. Quando esses 
produtos são pulverizados nas plantações, nem todos os insetos 
morrem, porque há alguns que não são afetados pela química. 
Quando esses insetos mais resistentes procriam, seus filhos 
também serão resistentes aos pesticidas e, assim, logo há muitos 
insetos resistentes. Então, as empresas que fazem esses produtos 
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químicos fabricam venenos ainda mais poderosos para serem 
aplicados nas plantações. Porém, alguns insetos ainda perma-
necem vivos. Logo, as  empresas começam a fazer pesticidas 
realmente muito perigosos. Veja que problema!

saiba mais!

•	 Insetos têm importante papel na manutenção de um 
ambiente saudável!

•	 Nem todos os insetos destroem as plantações. Alguns comem 
outros insetos, mas os pesticidas matam todos os tipos, não 
apenas os que comem frutas e verduras.

•	 Pulverizar inseticidas em sua casa pode fazer mal a você e a 
seus animais domésticos.

•	 As pessoas geralmente lavam os vegetais para retirar os pesti-
cidas, mas não é possível retirar esses produtos da carne e do 
leite. Quando bois, porcos, ovelhas, galinhas e perus comem 
alimentos contaminados com pesticidas, a química permanece 
nos corpos deles. Isso significa que quando as pessoas comem 
carne ou leite, também estão ingerindo mais pesticidas do que 
se comessem frutas, grãos, feijão, legumes e verduras.

•	 Cultivar plantações sem usar pesticidas ou outros tipos de 
veneno é chamado agricultura orgânica. Você pode 
aprender sobre agricultura orgânica lendo livros na 
biblioteca da sua cidade. No Brasil, informe-se 
na Associação de Agricultura Orgânica – 
AAO <http://aao.org.br>.

http://aao.org.br
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Você pode dizer não 
aos pesticidas

•	 Peça a seus pais que o ajudem a encontrar frutas e vegetais 
orgânicos. Também pode pedir às lojas de produtos naturais 
e supermercados da sua região que vendam produtos orgâni-
cos, se já não fizerem isso.

•	 Se você quiser matar um inseto, pense bem se esse inseto 
vai mesmo machucar você ou outros animais ou se o inseto 
apenas parece ameaçador.

•	 Pulgas podem fazer você, seu cachorro ou seu gato 
ficarem doentes. Então, faz sentido manter as pulgas 
longe de seus animais. Mas tente não usar inseticidas ou 
outros tipos de veneno para evitá-las. Se o seu cachorro 
ou gato está com pulgas, use um pente-fino diariamente. 
O pente-fino é um pente com vários dentes que pegam 
as pulgas quando você escova o seu animal. Você pode 
encontrar esse produto em uma loja de animais ou no 
seu veterinário. Para manter sua casa livre de pulgas, é 
preciso limpar e aspirar tapetes e móveis com frequência. 
Também pode colocar neles colar com ervas e usar alho 
ou levedo de cerveja para pulverizar seus animais ou para 
dar de comer a eles e evitar que atraiam pulgas. 

•	 Quando passear na mata, use repelentes naturais.

•	 Leia os rótulos de alerta dos inseticidas. O que eles mostram 
a você?

Há cerca de um milhão de 
tipos diferentes de inse-
tos conhecidos em todo o 
mundo! Alguns cientistas 
acreditam que exista entre 
30 a 50 milhões de tipos 
de insetos que ainda não 
foram descobertos
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Mantendo o 
equilíbrio

Uma parte do que faz a Terra ser um planeta tão maravilho-
so é os vários animais que vivem aqui. Cada animal tem o seu 
lugar na Terra, e todos são importantes, desde a menor mosca 
até a maior baleia. Por isso é algo tão tolo matar animais apenas 
porque não gostamos deles ou não entendemos a sua importân-
cia. Você já sabe como pode ser perigoso usar pesticidas para 
matar insetos. Nós, humanos, fizemos uma grande confusão no 
planeta inteiro porque matamos muitos animais.

saiba mais!

•	 Toda vez que as pessoas decidem que elas não gostam de certos 
animais e tentam livrar-se deles, geralmente acabam criando 
um problema maior ainda.

•	 Nos Estados Unidos, em um estado chamado Wyoming, as 
pessoas começaram a ter problemas com os cães da pradaria 
(que, apesar do nome, é na verdade um roedor). Como esses 
animais estavam comendo as plantações, os moradores passa-
ram a matar todos eles. Porém, o cão da pradaria é o principal 
alimento do furão e do ferret de pés pretos. Adivinhe o que 
aconteceu? Os ferrets também morreram e agora quase não 
existem mais no mundo.

•	 Também nos Estados Unidos, quase todos os leões da monta-
nha, linces e lobos foram mortos porque ameaçavam os bois 
e as ovelhas das fazendas. No Brasil, aconteceu a mesmo 
com  as  onças e lobos-guará. Mas os lobos e os grandes felinos  
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geralmente comem outros animais selvagens e ajudam a manter 
o equilíbrio ambiental. Acredite ou não, nos Estados Unidos, 
o governo gasta mais dinheiro matando animais selvagens que 
talvez possam ameaçar animais de fazenda do que se indeni-
zasse os proprietários pelos bichos que são realmente mortos 
pelos animais selvagens!

•	 Não é apenas matar animais que afeta o equilíbrio natural. 
Quando os coelhos foram levados para a Austrália, existiam 
poucos predadores. Os coelhos, então, se multiplicaram e 
criaram um grande problema para os agricultores, destruindo 
as plantações deles. 

Coisas que você pode fazer para manter o equilíbrio

•	 Deixe a natureza ser o que é, e deixe os animais serem livres.

JogoJ

atrapalhando o equilíbrio
(Você vai precisar de muitos amigos para esse jogo)

1. Escolha um cenário da natureza – conhecido como ecossis-
tema (por exemplo: o litoral, um lago no meio da mata, um 
deserto, uma floresta tropical).

2. Leia sobre esse ecossistema na biblioteca, para que você 
entenda quem vive nele e como tudo está interconectado.

3. Peça que cada criança que vai participar do jogo escolha uma 
parte desse ecossistema para interpretar. Vocês devem incluir 
vários tipos diferentes de plantas, animais, o sol, o vento, a 
chuva, criaturas da noite, criaturas diurnas. Uma pessoa 
deverá interpretar um ser humano.
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4. Descubram como as partes se encaixam: Quem come o quê? 
Quem vive onde? Quem precisa do que para viver? Façam 
várias perguntas até que compreendam como cada ser está 
conectado a todos os outros.

5. Interpretem a cena (vocês podem até mesmo atuar com música, 
o que é muito divertido!).

6. Quem está fazendo o papel do humano deve pegar um dos 
animais ou uma das plantas que achar que é uma praga e retirar 
da cena.

7. Pare a música e a atuação. Cada ser deve refletir como a saída 
desse animal ou dessa planta o afetou. Se vocês puderem pensar 
em uma forma pela qual a perda desse animal ou dessa planta 
poderá afetá-los, digam.

8. Se você morrer por causa do que está acontecendo no ecossis-
tema, levante-se e saia da peça.

9. Toda vez que um animal ou planta morrer ou for afetado pelas 
mudanças no ecossistema, pense sobre como essas mudanças 
irão afetar cada um.

10. Quem restou no fim? O que você aprendeu sobre atrapalhar 
a natureza?

Ninguém sabe por que os 
lobos uivam. Esses uivos,  
contudo, são canções lindas 
e misteriosas, que eles  
entoam na maioria das  
vezes à noite.
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Nós já falamos bastante sobre animais até agora: animais que 
vivem conosco em nossas casas, animais que as pessoas comem, 
animais que as pessoas usam como diversão, animais em labora-
tórios e até animais dos quais as pessoas não gostam. Porém, 
falamos pouco sobre os animais selvagens e há muito a dizer a 
respeito deles e muito a saber sobre como podemos ajudá-los. 

Quando eu tinha 11 anos, eu fui para a África com minha 
família. Nós vimos milhares e milhares de animais selvagens. 
Vimos rinocerontes, elefantes, hipopótamos, flamingos, gazelas, 
chitas, cegonhas, avestruzes, gnus, javalis, leões, leopardos, 
girafas, macacos, hienas e muitos outros.

Hoje, já não há tantos animais na África. A maioria dos chim- 
panzés e dos gorilas desapareceu. Os elefantes e os rinoceron-
tes também estão sumindo rapidamente e quase ninguém mais 
encontra um cudo. 

Um dos motivos pelos quais 
esses animais estão desparecendo  
é porque as pessoas estão matan-
do esses bichos para pegar marfim, 
chifres ou por outras razões bobas. 
Outro motivo é porque a população 
humana está crescendo tanto que as 
pessoas estão cortando as florestas e 
tomando a maior parte da terra dispo-
nível no planeta. Isso está acontecendo 
não apenas na África, mas também nos 

Animais que  
vivem na selva

Animais selvagens
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Estados Unidos, na Europa e na maioria dos lugares, de modo que 
não foi deixado muito espaço para os animais. No Brasil, eles estão 
perdendo seu espaço para pastos criados pelos homens. Ainda há 
outra razão: as pessoas estão poluindo tanto a Terra que muitos 
animais estão morrendo. 

Se os animais selvagens não receberem ajuda rápido, logo não 
sobrarão muitos deles. Se você quiser ter certeza de que os animais 
selvagens continuarão a habitar a Terra, apenas siga a página...

...e, então, vá salvar algumas vidas!
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Construindo para 
os pássaros

Uma das maneiras mais fáceis de ajudar os animais é 
ajudar os que vivem perto de nós. Não importa onde 
você viva, mesmo que seja no meio da maior cidade 

do mundo, sempre haverá pássaros por perto. É fácil ajudar os 
pássaros e também muito divertido, porque eles permanecem 
em volta e deixam você observá-los voar e ouvi-los cantar.

saiba mais!

•	 A maioria dos filhotes de passarinhos precisa comer a cada 
20 minutos desde o nascer até o pôr do sol. Esse é um dos 
motivos pelos quais pode ser muito difícil cuidar de um bebê 
pássaro órfão.

•	 Algumas aves são vegetarianas, como papagaios e cacatuas. 
Outros comem minhocas e pequenos insetos. Pássaros conhe-
cidos como aves de rapina, como as corujas e os gaviões, comem 
animais como camundongos e coelhos.

•	 Corujas possuem penas muito especiais que permitem que 
elas voem quase sem fazer qualquer ruído. Isso é bom para 
as corujas, mas não é bom para os camundongos, porque as 
corujas conseguem voar baixo durante a noite e pegar um rato 
antes mesmo de o rato ouvir a coruja.
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Coisas que você pode fazer pelos pássaros

Faça uma construção para os pássaros!

 Construir um alimentador de aves 

Alimentador de pássaros número 1

Você vai precisar de:

 y Uma garrafa plástica de água mineral

 y Tesouras

 y Um galho pequeno

 y Corda grossa ou arame

 y Um adulto para ajudar você

 y Sementes para aves

1. Corte quadrados grandes em dois lados opostos da garrafa de 
plástico (a parte inferior da abertura deve ficar a 5 cm da base 
da garrafa).

2. Faça dois buracos entre a abertura quadrada e a base da garrafa. 
Os buracos precisam ser grandes o suficiente para encaixar um 
pequeno galho.

3. Corte dois outros buracos, um oposto ao outro, logo abaixo do 
gargalo da garrafa. Esses buracos vão servir para atravessar o 
arame ou a corda e assim poder pendurar a garrafa.

4. Encha a parte de dentro da garrafa com as sementes.

5. Pendure o alimentador em um galho de árvore que você possa 
alcançar com facilidade.

6. Você vai precisar abastecer o alimentador com sementes sempre 
que ele estiver quase vazio.
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7. Talvez leve algumas semanas para os pássaros descobrirem o seu 
alimentador, portanto, seja paciente!

Alimentador de pássaros número 2

Você vai precisar de:

•	 Cones de pinheiro

•	 Pasta de amendoim

•	 Uma faca para espalhar a pasta de amendoim

•	 Sementes para aves

•	 Linha

Use a faca para espalhar a pasta de amendoim pelos cones. 
Então, mergulhe os cones nas sementes e pendure-os nas árvores 
com a linha. Muitas aves gostam de manteiga de amendoim e 
sementes.

Lembre-se: se você construir alimentadores para os pássaros, 
as aves vão começar a esperar pela comida. Se você se esquecer 
de alimentar os pássaros no inverno, eles podem ficar com muita 
fome. Pássaros precisam comer bastante comida e com frequên-
cia, então mantenha os alimentadores cheios! Os pássaros vão 
demonstrar o quanto são gratos pela sua ajuda visitando-o todos 
os dias, especialmente nos dias frios de inverno.

Pássaros também gostam de tomar banho e é muito divertido 
vê-los fazer isso, então...

 Construa uma piscina para os pássaros 

Você vai precisar de:

 y Um grande prato de plástico ou de borracha, como a tampa 
de uma cesta de lixo grande ou uma bandeja

 y Um regador ou uma jarra

 y Uma boa memória
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Coloque o prato do lado de fora de sua casa, em um lugar no 
qual você possa vê-lo, e escave uma pequena área em volta dele 
de modo que o prato possa ficar apoiado com segurança.

(IMPORTANTE! Se cães ou gatos costumarem andar por 
perto da área onde colocou o prato, você terá que suspendê-lo até 
uma altura na qual não haja risco de um gato ou cão subir e ferir 
os passarinhos. Encha o prato diariamente com água limpa.)

Construa um observatório de aves

Você vai precisar de:

 y Um adulto para ajudá-lo

 y Madeira

 y Martelo

 y Pregos

 y Talvez uma serra

Junto com um adulto, construa uma pequena parede com a 
madeira para que você possa ficar atrás dela e observar os pássa-
ros. Você vai precisar fazer um buraco na parede na altura dos 
seus olhos. Coloque esse biombo em frente aos alimentadores 
de pássaros em um lugar onde você gosta de ficar. Você talvez 
precise usar um tronco para se sentar. No inverno, pode se agasa-
lhar bem e ficar observando os pássaros comerem. O observató-
rio vai manter você escondido, assim os pássaros não vão vê-lo e 
ficar assustados e voarem.

•	 Plante árvores e arbustos em seu quintal. Os pássaros gostam 
de se esconder em arbustos e ficar mordiscando as frutas.

•	 De preferência, os gatos não devem sair sozinhos para passear. 
De qualquer forma, coloque um sininho nas coleiras deles. O 
sino vai alertar os pássaros de que o gato está perto, então eles 
poderão voar antes que sejam pegos. Na primavera e no verão, 
você vai precisar ter muito cuidado porque é a época em que 
os jovens passarinhos estão aprendendo a voar. Eles começam 
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a praticar no chão, e o seu gato pode pegá-los facilmente. 
(IMPORTANTE! Lembre-se de comprar uma coleira que 
seja elástica para o seu gato, assim, se ele ficar preso no galho 
de uma árvore, a coleira vai esticar e ele não ficará enforcado.)

•	 Se você encontrar um filhote de passarinho que tenha caído 
do ninho, peça ajuda a um adulto para colocá-lo de volta 
imediatamente! Se não conseguirem alcançar o ninho, pode 
fazer um ninho temporário em uma caixa de sapatos forra-
da com grama macia e apoiá-la em alguma reentrância na 
árvore. Observe o passarinho com cuidado. Os pássaros jovens 
que estão aprendendo a voar não ficam mais no ninho. Os pais 
ficam por perto observando-os, assim eles não vão precisar da 
sua ajuda. Os pássaros jovens têm várias penas e são quase do 
tamanho de seus pais.

•	 Se tiver portas de correr de vidro na entrada de sua casa, cole 
no vidro figuras de aves grandes, como corujas e gaviões. As 
imagens vão alertar os passarinhos para não voar em direção 
ao vidro, porque podem se machucar seriamente.

Alguns pássaros voam mi-
lhares de quilômetros toda 
primavera e outono para 
o mesmo lugar. Ninguém 
sabe como eles conse-
guem isso!
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Cuidando das 
criaturas no 
seu quintal

Você pode ajudar não apenas os pássaros, mas também 
muitos outros animais que visitam o seu quintal. Talvez 
não tenha visto ainda muitos bichos em volta da sua 

casa, mas eles estão lá. Alguns aparecem somente à noite, outros 
vivem embaixo da terra e outros ainda são bem pequenos. Então 
pegue sua lupa e faça novos amigos.

saiba mais!

•	 Nos Estados Unidos, quando encontramos caminhos de 
terra cruzando o gramado, pode ser um sinal de que existem 
toupeiras por perto. As toupeiras vivem embaixo da terra e 
fazem túneis por todo o lugar. No Brasil, os tatus também 
costumam fazer buracos sob o chão.

•	 Os coelhos gostam de sair para comer especialmente pela 
manhã e no fim da tarde.

•	 Muitos animais que vivem nos jardins só saem à noite, mas 
outros, como as marmotas nos Estados Unidos, andam duran-
te o dia. Mantenha seus olhos abertos!
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Coisas que você pode fazer para ajudar as criaturas 
que vivem nos quintais

•	 Deixe parte do seu jardim crescer naturalmente, com ervas 
espontâneas, arbustos e grama alta. Animais adoram escon-
der-se e construir casas nesse tipo de ambiente.

•	 Plante uma árvore no seu quintal com a ajuda dos seus pais. 
Uma árvore pode tornar-se lar de muitos bichos, como pássa-
ros, esquilos, insetos e morcegos!

•	 Cultive amoras, ameixas, morangos silvestres, banana, abacate 
e mamão para os animais.

•	 Deixe os ninhos dos tatus, das formigas e das abelhas em paz.

Os tatus têm grande im-
portância ecológica, pois 
são capazes de alimentar- 
-se de insetos, contribuin-
do para o equilíbrio de 
populações de formigas e 
cupins.
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Mantendo o 
balanço do mar

Nos últimos tempos, os oceanos têm ficado tão poluídos que 
as pessoas não conseguem nem mesmo nadar neles! Os peixes, 
os golfinhos e as baleias, os corais e as focas estão ficando muito 
doentes por causa de toda essa poluição. Não apenas isso, as 
pessoas estão matando muitas criaturas do mar, inclusive os golfi-
nhos e as baleias. É melhor pararmos essa matança de animais!
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Coisas que você pode fazer para manter o balanço 
do mar

•	 Evite usar plástico. Se for comprar algo no supermercado, 
pode carregar os produtos em uma bolsa de lona ou em suas 
próprias mãos. Pode também pedir ao caixa que fique com a 
sacola porque você está salvando tartarugas e outras criatu-
ras aquáticas.

•	 Corte todos os anéis de plástico antes de jogá-los no lixo. 
Melhor, tente evitar comprar bebidas que venham com esse 
tipo de lacre!

•	 Se tiver bexiga ou balões parecidos com os de aniversário, 
tome cuidado para que eles não saiam voando pelo ar. Não 
dá para saber onde eles vão parar e podem terminar matan-
do animais nos oceanos. Se a sua escola estiver planejando 

•	 Quando as pessoas jogam fora sacolas plásticas ou bexigas, 
algumas vão parar nos oceanos. Tartarugas e outros seres 
aquáticos comem essas sacolas pensando que é comida e 
muitos morrem por isso.

•	 Alguns atuns e golfinhos costumam nadar juntos. Ninguém 
sabe o motivo. Há pescadores de atum que pescam o atum 
com grandes redes. As redes acabam pegando e matando 
milhares de golfinhos todos os anos.

•	 Os anéis plásticos que lacram tampas de garrafas de bebida 
também podem ser carregados até os oceanos. Pássaros, peixes 
e outros animais marinhos podem prender a cabeça ou seus 
corpos nesses anéis e morrer.

saiba mais!
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Uma turma do nível fundamental na Califórnia (Estados 
Unidos) ouviu que os golfinhos estavam morrendo nas redes 
usadas para pescar atum e ficaram muito zangados. Eles protesta-
ram e escreveram cartas e fizeram ligações telefônicas e geraram 
um grande barulho. Chamar atenção funciona. Muitas empre-
sas que vendem atum concordaram em não comprar atum que 
tenha sido capturado com redes que também matam golfinhos!

Jovem herói

alguma comemoração que inclua soltar bexigas ou balões no 
ar, chame os seus amigos e peça aos professores que não façam 
isso. Vocês podem explicar que não querem poluir o mar e 
matar animais com os balões. 

•	 Se for à praia, pense em levar uma sacola de lixo com você. 
Antes de voltar para casa, você pode aproveitar para fazer uma 
caminhada na praia e recolher o lixo que encontrar.

•	 Se achar estrelas do mar na areia quando deveriam estar dentro 
da água, você pode ajudá-las a voltar para o mar. Você salvará 
a vida delas assim!

•	 Com muito cuidado, você pode pegar anzóis ou linhas na praia 
e levá-los para o lixo. Seria bom usar luvas para isso. Nunca 
toque em qualquer agulha jogada na praia. Deixe os salva-vidas 
ou os integrantes do posto médico cuidarem disso.

•	 Talvez já tenha decidido que não vai mais comer peixes e essa 
é uma grande contribuição para manter o equilíbrio do mar.
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A vida na floresta 
tropical

As florestas tropicais são lugares muito especiais. Não 
há muitas delas no Planeta Terra, mas elas são muito 
importantes para o mundo. Florestas tropicais são 

cheias de animais, plantas, ervas medicinais e alimento. Quando 
cuidamos das florestas tropicais, estamos cuidando de milhões 
de animais, árvores, nozes e frutas.

O boto-cor-de-rosa é o 
maior dos golfinhos de 
água doce e no Brasil vive 
nas bacias dos rios Ama-
zonas e Orinoco.
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saiba mais!

Em vez de tomar conta das maravilhosas florestas tropicais, 
as pessoas estão cortando as árvores que existem nelas. Uma vez que 
as árvores são cortadas, elas são perdidas para sempre. As florestas 
tropicais não crescem novamente como outros tipos de florestas, 
porque o solo das florestas tropicais não é muito fértil. O solo preci-
sa das árvores e das plantas para ser nutrido e ele, por sua vez, nutre 
as plantas e as árvores! Quando todas as árvores, plantas e animais 
desaparecerem, as florestas tropicais estarão perdidas para sempre.

Um dos motivos pelos quais as pessoas estão destruindo as flores-
tas tropicais é para obter madeira para construir cadeiras e mesas de 
certas espécies de árvores. Outra razão é para criar gado para produ-
zir hambúrgueres, que são vendidos em outros países mais ricos.

As pessoas não precisam de hambúrgueres, mas com certeza 
nós precisamos das florestas tropicais.

•	 Uma vez que a terra das florestas tropicais se torna inútil após 
todas as árvores terem sido cortadas, criar gado não faz muito 
sentido. De fato, pessoas estão destruindo as florestas tropicais 
apenas para descobrirem que poucos anos depois o pasto não 
vai mais crescer e os bois não terão mais nada para comer.

•	 A maioria das florestas tropicais fica na América Central, na 
América do Sul e na África, mas a carne de hambúrguer é mais 
vendida nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Em outras 
palavras, comer hambúrgueres nos Estados Unidos significa 
destruir florestas na América do Sul.

•	 Milhares de espécies de animais e plantas estão sendo extintas a 
cada ano porque as pessoas estão destruindo as florestas tropicais.

•	 Vários medicamentos vêm de plantas das florestas tropicais. 
Quando essas florestas desaparecerem, poderemos não conse-
guir mais descobrir novos remédios que poderiam curar doenças.
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•	 Assim como você pode ficar doente e ter febre, a temperatu-
ra da Terra também pode aumentar. Química e poluição no 
ar podem aumentar a temperatura da Terra, mas as árvores 
podem ajudar a manter a temperatura da Terra estável.

•	 Durante o tempo que você levou para ler esse capítulo, vários 
hectares de floresta tropical foram destruídos.

Coisas que você pode fazer para salvar as florestas 
tropicais

•	 Salve os bois e as florestas! Não coma carne!

•	 Evite madeira proveniente de floresta tropical, como teca, 
mogno e pau-rosa. Se quiser alguma coisa feita em madeira, 
tenha certeza de que a madeira vem de reflorestamento com 
certificação FSC. É só olhar este selo:

  

•	 Escreva um relatório sobre as florestas tropicais para a escola e 
faça seus amigos saberem como eles também podem salvá-las.

teatro
T

escreva uma peça sobre a floresta tropical

Escreva uma peça sobre a floresta tropical. Os personagens 
podem ser todos animais que vivem nas florestas tropicais, além 
das árvores e das plantas, da chuva e de todas as pessoas que estão 
destruindo as florestas. Encene a peça para seus amigos e família 
e mostre a todos o que está acontecendo. Você pode usar como 
inspiração a letra da música Fonte de vida, da banda brasileira 
Sol de Outubro (www.soldeoutubro.com.br) e até organizar um 
coral para a apresentar a música em homenagem à natureza.

http://www.soldeoutubro.com.br
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Um dia parei para observar 

A natureza triste a me falar 

Sou fonte da vida a ecoar 

Em gritos profundos a me sufocar 

O sol a brilhar deve comandar 

Não haverá o dia de tudo acabar 

Sou fonte da vida poderosa e destemida 

Sou água, sou fogo, nada vai me mudar

Com nó na garganta parei pra pensar 

Que um dia tudo isso pode acabar 

Os rios secando, as matas cessando 

Os mares avançando, onde vamos parar? 

Precisamos agora nos alimentar 

Com o cultivo do amor que não vai falhar 

Se Deus me criou para te ajudar 

Vamos juntos, unidos, ver o sol a brilhar 

Natureza de toda beleza 

Nos desculpe por te maltratar 

Vamos remar contra a maré 

Para tentar te salvar  

As águas rolando 

Em um curso secular 

Seguem límpidas, tranquilas 

Sempre a clarear 

Clarear os corações 

Que insistem em maltratar 

Sou a fonte da vida 

Me ajude a preservar 

Natureza de toda beleza 

Nos desculpe por te maltratar 

Vamos remar contra a maré 

Para tentar te salvar

As águas rolando 

Em um curso secular 

Seguem límpidas, tranquilas 

Sempre a clarear

Clarear os corações 

Que insistem em maltratar 

Sou a fonte da vida 

Me ajude a preservar

Natureza de toda beleza 

Nos desculpe por te maltratar 

Vamos remar contra a maré 

Para tentar te salvar

As águas rolando

Em um curso secular 

Seguem límpidas, tranquilas 

Sempre a clarear
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Um garoto de nove anos da Suécia ouviu falar sobre o que estava 
acontecendo às florestas tropicais e se perguntou o que ele poderia 
fazer para salvar as árvores, as cachoeiras e todos os animais 
nessas florestas. Ele e seus colegas de classe decidiram arrecadar 
dinheiro para comprar terras nas florestas. Eles chamaram essa 
terra de Floresta Eterna das Crianças. Agora, há crianças de todo 
o mundo doando dinheiro para que a Floresta Eterna das Crian-
ças compre mais terras e salve mais árvores e animais. Se quiser, 
você também pode doar! Vocês podem vender bolos na escola ou 
rifas e destinar o dinheiro que levantarem para Floresta Eterna 
das Crianças, Associação Conservacionista de Monteverde 
Apartado 124-5655, Monteverde, Costa Rica (http://acmcr.org/ 
historia_ben.htm).

Jovem herói

Todos os anos, milhares 
de animais e plantas de-
saparecem para sempre à 
medida que a floresta tro-
pical vai sendo destruída.

http://acmcr.org/historia_ben.htm
http://acmcr.org/historia_ben.htm
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Rejeite ser um 
produtor de lixo

Quanto lixo você acredita que cada pessoa produz nos 
Estados Unidos todos os dias? Meio quilo? Um quilo? 
A resposta é quase dois quilos por dia! No Brasil, os 

números são parecidos: cada brasileiro produz aproximadamente 
um quilo e meio de lixo por dia.

Não há muito espaço sobrando para colocar mais lixo. Então, 
muitas pessoas hoje estão queimando o lixo, o que pode criar 
cinzas e gases venenosos. Muitos jogam as cinzas no oceano e 
outros tentam livrar-se do lixo mandando-o para outros países. 
Na verdade, não existe jeito bom para guardar tanto resíduo.

O resíduo vem em diferentes tipos e formatos. Quando nós 
poluímos a Terra com produtos químicos, isso é resíduo, quando 
dirigimos o carro e isso polui o ar, também é chamado de resíduo. 
O que os resíduos têm a ver com os animais? As pessoas estão 
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transformando o Planeta Terra em uma grande lata de lixo, 
e isso não é bom para as pessoas e para os animais. Todo esse 
lixo está tornando a terra e os animais doentes. Nós precisamos 
limpar nossas atitudes!

saiba mais!

A poluição que sai dos escapamentos dos carros se mistura às 
nuvens e faz a chuva cair já poluída. Isso se chama chuva ácida. 
A chuva ácida mata árvores. E se as árvores morrerem, os animais 
selvagens também morrerão.

Acredite ou não, há muitos problemas causados pelos resíduos 
de papel. Em primeiro lugar, papel vem de árvores. Se o papel não 
é reciclado, significa que uma árvore foi derrubada para produ-
zi-lo. O processo de clareamento do papel para torná-lo branco 
geralmente libera substâncias químicas perigosas que muitas vezes 
caem na água (e que podem também ficar no papel). Finalmente, 
as pessoas jogam fora uma quantidade de papel tão grande que nas 
lixeiras há mais papéis do que qualquer outro item.

Poliestireno (conhecido como isopor) é um material leve, geral-
mente claro, usado para manter a temperatura de bebidas, embalar 
refeições para viagem ou objetos frágeis que serão enviados pelo 
correio. O poliestireno é ruim para o meio ambiente porque libera 
produtos químicos que podem afetar a camada de ozônio em nossa 
atmosfera. Essa camada de ozônio protege os seres humanos, os 
animais e as plantas dos perigosos raios solares.

Usar eletricidade, gás ou derivados do petróleo em casas ou 
edifícios também causa poluição.

Coisas que você pode fazer para limpar essa bagunça

•	 Recicle e reutilize tudo o que puder! Isso inclui papel, garra-
fas e latas. Você pode entrar em contato com um centro de 
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reciclagem para descobrir quais tipos de plástico podem ser 
reciclados. Também pode organizar seus amigos da EIAA 
para coletar lixo para ser reciclado.

•	 Você pode evitar comprar coisas feitas com plástico ou isopor 
ou embaladas nesses materiais.

•	 Comida também pode ser reciclada. A reciclagem de alimen-
tos é chamada compostagem. Aqui vai uma receita de como 
compostar as sobras de alimentos que vai ser muito útil para 
enriquecer a terra do seu jardim.

1. Sempre que sobrar comida no seu prato coloque-a em um 
recipiente bem grande. Porém, nunca ponha produtos de origem 
animal em sua compostagem. O recipiente deve ficar fechado, 
mas não muito, porque é preciso que o ar entre nele.

2. Uma vez por semana, esvazie o recipiente em outro recipiente 
maior que você deverá manter fora da casa, em algum lugar 
perto do jardim. Esse recipiente pode ser um simples caixote 
aberto de madeira ou uma tela de arame com a qual possa 
formar um círculo, um quadrado ou um retângulo. Também 
é possível fazer compostagem sem qualquer recipiente, apenas 
fazendo uma pilha com folhas e restos de comida. A área deve 
ter no mínimo 1m x 1m.

3. Alterne uma camada de alimentos, com outras camadas forma-
das por folhas, grama e os restos da poda do jardim.

4. Mexa bem todo o conteúdo da compostagem no mínimo a 
cada três dias.

5. Observe que o material compostado vai, aos poucos, transfor-
mando-se em terra.

6. Use a terra no seu jardim!

•	 Em vez de pedir que levem você de carro a algum lugar, vá 
de bicicleta, a pé ou use o transporte público. Isso protege a 
atmosfera da poluição de tantos carros.
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•	 Se a sua escola usa na cantina material descartável feito com 
isopor, converse com seus professores sobre usar material reuti-
lizável. Nos Estados Unidos, alunos de um estado chama-
do Nova Jersey conseguiram que suas escolas parassem de 
usar isopor.

•	 Quando vir pessoas tratando a Terra como uma grande lixei-
ra e jogando lixo no chão, faça assim: pegue o que essa pessoa 
atirou ao chão, vá até ela e fale educadamente: “Desculpe, 
mas acho que você deixou cair isto”. E entregue de volta o que 
ela jogou! (Lembre-se de ser bem cuidadoso e amigável quando 
se aproximar de pessoas que você não conhece).

•	 Você pode comprar papel reciclado e escrever nos dois lados 
da folha. Não desperdice nenhum espaço!

Jogo J

não jogue o lixo no lixo
(Você vai precisar de alguns amigos para este jogo)

Juntem as lixeiras das casas de vocês e as coloquem no centro 
de uma sala. Verifiquem antes se nas lixeiras não há restos de 
comida, papel sujo ou objetos pontiagudos e, se houver, separem 
esses materiais. Todos devem fechar os olhos e retirar alguma 
coisa da lata de lixo. Discutam de que forma aquele lixo poderia 
ser reutilizado em vez de ter sido jogado fora (por exemplo, garra-
fas pequenas poderiam servir como porta-lápis, caixas poderiam 
ser usadas para embalar presentes e papelão poderia ser usado 
em trabalhos de artes). Continuem fazendo isso até retirarem 
todos os objetos das lixeiras. De um lado, empilhem tudo aquilo 
que puder ser reutilizado e, de outro, coloquem as coisas que não 
puderem ser usadas novamente de nenhuma forma. Qual lado é 
o maior? Agora que vocês já sabem, comecem a reutilizar o lixo!

Animais reciclam! 
Alguns passarinhos costu-
mam construir seus ninhos 
usando fios, cordas, ca-
belos e outras coisas que 
foram jogadas fora.
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Ao consumir,  
lembre-se dos 
animais

As pessoas compram muito. Algumas coisas são impor-
tantes, mas muitas outras não, como montes e montes 
de brinquedos ou enfeites para decoração. Você já sabe 

que muito do que é comprado pelas pessoas prejudica bastante 
os animais (como os casacos ou golas de peles e todos os produ-
tos de couro). Entretanto, você sabia que toda vez que gasta seu 
dinheiro você também pode estar afetando os animais? Por isso, 
é tão importante tornar-se um investigador animal sempre que 
for às compras.

saiba mais!

•	 Quando as pessoas compram mais do que precisam, mais lixo 
é produzido. A produção de mais lixo significa mais poluição, 
que, por sua vez, significa mais animais doentes e um planeta 
ainda mais doente.

•	 Produtos feitos com partes de animais silvestres, como marfim 
e penas, podem ser encontrados em vários tipos diferentes de 
coisas que as pessoas compram. Rejeite esses produtos.

•	 Quanto mais bem fabricado for um brinquedo, melhor será 
para a Terra e para os animais. Brinquedos malfeitos que 
quebram à toa ou são jogados fora rapidamente prejudicam 
os animais e a Terra.

•	 Brinquedos feitos de plástico ficam na Terra por um longo, 
longo tempo. Eles não se desintegram como os bichos de 
pelúcia e brinquedos feitos com tecido, que vão se desfazendo e 
voltam a ser parte do solo. 
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Evite desperdícios

•	 Evite comprar brinquedos malfeitos ou que sejam fabricados 
com muito plástico. 

•	 Tente comprar apenas aquilo que você realmente deseja ou 
precisa.

•	 Faça seus próprios brinquedos com material encontra-
do na natureza. É  possível fazer sinos de vento usando 
conchas, cordões e pedrinhas de rio, pintar cones de 
pinheiro, pressionar flores dentro de um livro ou fazer 
esculturas com madeira caída.

atividade AT

Aqui vai como fazer um sino de vento.

Você vai precisar de:

 y Pedras de rio ou conchas ou pedaços de madeira que você 
tenha recolhido do chão

 y Corda ou arame bem fino

 y Um pequeno galho de árvore

 y Tesouras

1. Use pedaços da corda ou do arame e amarre separadamente as 
pedras, conchas ou pedaços de madeira.

2. De um nó bem forte para que os objetos fiquem bem firmes e 
não saiam do lugar.

3. Pegue os fios com que amarrou as pedras, as conchas ou a madeira 
e amarre a outra ponta no galho da árvore (pendure as cordas 
nos galhos de modo que fiquem próximas uma das outras).



178 Então, você ama os animais  Zoe Weil

4. Use outro pedaço de corda ou arame para colocar o galho 
ao vento.

5. Ouça quando o vento soprar.

•	 Faça uma feira de trocas de brinquedos, roupas e livros! Convi-
de seus amigos e peça que levem coisas que eles não usam mais. 
Quando todos chegarem à sua casa, comece a troca pelos seus 
brinquedos e por suas roupas. Você pode conseguir peças 
ótimas e não terá prejudicado nem os animais nem a Terra!

•	 Pergunte aos seus pais se eles não poderiam comprar produtos 
reciclados. Esse material pode ser obtido em cooperativas, lojas 
de produtos naturais e na internet.

Se alienígenas vierem visi-
tar o planeta Terra daqui a 
milhares de anos, eles vão 
encontrar bonecas, saco-
las, armas de brinquedo, 
copos e bolas de plástico 
por toda a parte. O que 
você acha que eles vão 
pensar disso?
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Protegendo os 
animais silvestres 
que vivem nas 
cidades

A maioria dos animais precisa das plantas, das árvores e da terra 
para sobreviverem, mas alguns conseguem viver no meio 
das grandes cidades. Consegue pensar em alguns exemplos?

saiba mais!

•	 Pombos fazem os seus ninhos nos cantos dos telhados dos 
grandes edifícios.

•	 Maritacas e todos os tipos de pássaros voam pelas cidades procu-
rando água e alimento. Fazem seus ninhos nas árvores que encon-
tram disponíveis. Algumas aves migratórias passam pelas cidades 
como ponto de descanso, pois voam grandes distâncias.

•	 Alguns ratos constroem suas casas nos esgotos, porões e nas estru-
turas que ficam embaixo da terra, como as estações de metrô.

•	 Ratinhos podem fazer suas casas em buracos nas paredes dos 
apartamentos.

•	 Gambás podem aparecer próximo a áreas verdes procurando 
abrigo e alimento.

•	 Minhocas podem viver em um pequeno espaço de terra onde 
estão árvores na calçada.

•	 Lagartixas andam pelas paredes, se escondem em cantos 
escuros e se alimentam de pequenos insetos.



Coisas que pode fazer pelos animais urbanos

•	 Vá aos parques e jogue sementes para os pombos. Se encon-
trar um pombo e começar a alimentá-lo, provavelmente ficará 
cercado por muitos deles em poucos minutos!

•	 Fale com os seus pais sobre criar um comedouro para pássaros 
soltos em sua casa. Podem colocar mamão, banana, abacate, 
maçã e outras frutas.

•	 Se existir um rato na sua casa, lembre-se de usar uma armadi-
lha para pegá-lo sem machucá-lo. Você deverá levar o rato até 
um parque para soltá-lo.

•	 Se vir alguém machucando um animal na rua, peça para um 
adulto ajudar você a interromper a agressão.

•	 Muitas pessoas vivem nas grandes cidades, então, quando você 
anda na rua provavelmente passa por muita gente na calçada o 
tempo todo. É uma boa hora para usar camisetas com mensagens 
sobre a proteção dos animais, porque um monte de gente vai ver!

Quando os pombos cami-
nham, eles precisam mexer 
a cabeça para frente e para 
trás. Isso ajuda os pombos 
a enxergarem melhor.
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Espaço para 
os animais

Como as pessoas estão tomando o espaço que pertencia aos 
animais, há muitos bichos que agora estão com problemas. Eles 
estão sendo atropelados pelos carros, apanhados por trato-
res, ficando presos nos sótãos e órfãos quando suas mães são 
mortas. A vida pode ser muito dura para os animais agora que 
já não há quase nenhum espaço para eles.

saiba mais!

•	 Toda vez que um novo shopping ou empreendimento habita-
cional é construído, árvores são cortadas e o solo é remexido. 
Todos os animais que vivem nessas árvores e na terra têm de 
se mudar. Porém, quase não há lugar para irem, porque há 
pouco espaço de natureza sobrando para eles!

•	 Quando as pessoas constroem rodovias, essas estradas podem 
acabar passando no meio de uma floresta ou de um campo. Os 
animais desses lugares vão continuar querendo passar de um 
lado para o outro, mas agora que há uma rodovia no meio, os 
bichos podem ser atropelados e mortos pelos automóveis. 

•	 Somente nos Estados Unidos, cerca de 350 milhões de animais 
são atropelados e mortos todos os anos. Isso significa quase 1 
milhão de animais por dia! No Brasil, são 28 animais atrope-
lados por minuto, o que equivale a cerca de 15 milhões por 
ano. O número é menor do que nos Estados Unidos porque, 
no Brasil, a fiscalização nas rodovias não é tão grande. Assim, 
muitos outros animais podem estar morrendo atropelados 
sem que ninguém se dê conta disso.
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Coisas que você pode fazer para ajudar os animais a 
terem mais espaço

•	 Peça que seus pais dirijam abaixo da velocidade máxima permi-
tida. Dirigindo mais devagar há menos chances de atropelar 
animais. A atenção deve ser redobrada durante a noite. Dirigir 
menos também é uma boa ideia, porque, dessa forma, estará 
ajudando os animais e também o meio ambiente.

•	 Entre em contato com o Ibama, o órgão ambiental da sua 
região ou procure na internet o contato de instituições locais 
que trabalhem com reabilitação de animais silvestres. Essas 
instituições de reabilitação cuidam de animais que foram 
atingidos por automóveis, foram baleados ou que ficaram 
feridos ou órfãos. Pergunte se você poderia visitar esses locais. 
Talvez possa até mesmo se tornar um voluntário e ajudar a 
cuidar dos bichos que foram feridos ou ficaram órfãos. Isso 
ajudaria os animais e seria bem instrutivo ao mesmo tempo.
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•	 Se você encontrar um animal que foi ferido, chame imedia-
tamente o Corpo de Bombeiros ou o órgão ambiental da sua 
região para que eles possam fazer o resgate. Nunca pegue 
sozinho um animal ferido, porque ele pode morder você se 
estiver com dor! Se encontrar um animal que tenha morrido 
na rodovia, peça auxílio de um adulto para retirá-lo da pista. 
A  razão para isso é que o animal morto pode atrair outros 
bichos que acabariam sendo também atropelados.

•	 Cultive uma horta especialmente dedicada para os animais 
silvestres, mas faça uma cerca separando-a da sua própria 
horta, para que ambos tenham alimentos.

•	 Nunca, nunca mesmo atire comida pela janela do carro. A 
comida vai atrair os animais para a rodovia e eles poderão 
morrer atropelados.

•	 Se as pessoas comprarem menos nas lojas, não haverá tantas 
lojas. Se você e seus amigos não comprarem coisas que vocês 
não precisem, então talvez não seja necessário construir 
um novo shopping center. Assim, haverá mais espaço para 
os animais.

Em algumas cidades, fo-
ram construídas passagens 
subterrâneas embaixo das 
rodovias para que os ani-
mais silvestres pudessem 
atravessar de um lado para 
outro da estrada sem risco 
de serem atropelados por 
automóveis. Essa é uma boa 
ideia para ser amplamente 
implementada no Brasil.

Quando Diane tinha nove anos, ela foi voluntária em um 
santuário de vida silvestre no estado de Nova Jersey, nos Estados 
Unidos. Diane limpava as gaiolas e alimentava os filhotes de 
passarinhos (que precisam comer a cada vinte minutos) e manti-
nha os animais aquecidos e felizes. Algumas vezes, ela teve que 
acordar bem cedo aos domingos, no meio do rigoroso inverno  
americano, para ir ao santuário ajudar os animais. Ela enchia as 
tigelas deles com água morna e quebrava o gelo que se formava 
nos lagos para que os patos pudessem nadar.

Jovem herói
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Seja à noite ou quando o sol raiar

Desde o ano começar até terminar

Com o que você falar

E do jeito que você brincar

Poderá sempre animais salvar!

Mostre que 
você se importa
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Aprenda e 
compartilhe

Estamos quase terminando, mas eu reservei a melhor parte 
para o final. Você já aprendeu sobre várias coisas que estão 
acontecendo com os animais e também como ajudá-los, mas 

tão importante quanto aprender por este livro é aprender com os 
próprios animais e depois compartilhar com sua família e amigos. 

Eu gostaria de propor uma série de aventuras para você conhe-
cer os animais. 

Aqui está a primeira delas:

aventuraA

Caça ao tesouro

Essa caça ao tesouro é diferente das outras porque você não 
vai levar ou tocar em nada e nem perturbar ninguém. Pegue um 
bloco de anotações e um lápis e anote os locais onde encontrar 
algumas coisas. É mais divertido fazer isso junto com os amigos, 
mas também é possível realizar a caça ao tesouro sozinho.

Pegue seus binóculos e sua lupa e tente achar:

•	 Uma pena

•	 Um pelo

•	 O corpo de um animal

•	 Uma folha que tenha sido comida por um animal
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•	 A casa de um animal que fique acima de você

•	 A casa de um animal que fique abaixo de você

•	 A casa de um animal que fique na altura dos seus olhos

•	 Fezes de um animal

•	 Um réptil (como um lagarto ou uma tartaruga)

•	 Um mamífero (qualquer animal com pelo)

•	 Um pássaro

•	 Um anfíbio (como um sapo, uma perereca ou uma salamandra)

•	 Um animal que coma outros animais (exemplo: pássaros e 
lagartixas comem insetos)

•	 Um animal que coma plantas

•	 Rastros de um animal

•	 Um verme (como uma minhoca)

•	 Um inseto

Depois que encontrar tudo ou quase tudo, volte e encontre 
seus amigos. Conte a eles tudo o que você viu e compartilhe o 
que aprendeu.
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Agora, aqui está a segunda aventura.

Você vai precisar de:

 y Um bloco de papel e um lápis

 y Tintas ou lápis de cor

Vá a um bosque, a uma área de mata ou a um espaço aberto, 
como lagoa ou praia, e encontre um lugar onde possa ficar 
sozinho. Acomode-se e permaneça na mesma posição. Não se 
mexa, não mude de lugar, não passeie, não brinque, apenas fique 
onde está. E ouça, olhe, cheire, sinta a terra em seus pés, o vento 
na sua pele, a temperatura do ar e as sensações no seu próprio 
corpo. E espere. E permaneça um pouco mais.

Eu não vou contar as coisas maravilhosas que vão acontecer. 
Você vai descobrir por si mesmo. Se, e quando, quiser, pegue o 
bloco de notas e o lápis, ou as tintas e o lápis de cor, e desenhe, 
pinte ou escreva poemas sobre como é estar sozinho com todos 
os animais e plantas à sua volta. Depois, quando voltar para 
casa, compartilhe seus desenhos e poemas com alguém de 
quem goste muito.

aventuraA
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•	 Uma vez que já conhece a terra e os animais, talvez queira 
contar a todo mundo como é importante ajudar a salvá-los. 
Se você estava esperando para fazer algumas das atividades e 
ajudar os animais, agora é a hora de criar um monte de carta-
zes sobre os animais, escrever canções e cantar, peças para 
encenar e camisetas para usar. Agora é a hora de fazer com que 
todo mundo saiba o que está acontecendo com os animais.

esquete ES

o que está acontecendo
(Você vai precisar de um amigo para esta esquete)

Escolha uma criança para conversar sobre o que está aconte-
cendo com os animais e a outra para ouvir e aprender. Pratique 
compartilhar sobre seu amor e sua preocupação para com os 
animais até que sinta verdadeiramente que consegue contar às 
pessoas porque é tão importante ajudar os animais. Troquem 
de papéis e tentem novamente. Quando já estiver bom nisso, vá 
conversar com seus amigos e com sua família. 
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Sempre alerta

Para salvar os animais, você precisa estar vigilante o tempo 
inteiro. Isso significa ter os olhos de detetive bem abertos, e 
pensar sobre suas ações, manter seus ouvidos escutando tudo o 
tempo todo.

Como ajudar os 
animais todos 
os dias de todos 
os jeitos

•	 Mantenha um caderno de anotações sobre os animais. 
Escreva tudo o que você pensar, aprender, sentir ou ouvir 
sobre os animais. Também pode escrever suas ideias e os 
seus sentimentos sobre as atividades, esquetes, jogos da 
EIAA ou qualquer outra coisa que tenha aprendido ou 
sentido lendo este livro.

•	 Quando for dormir à noite, pense em como foi o seu dia e 
lembre-se de como tudo o que fez está conectado com os 
animais, não importa se com relação à alimentação, às roupas, 
ou suas atitudes com seu cachorro, seu gato, hamster ou com 
a vida selvagem. Antes de dormir, pense se ajudou algum 
animal nesse dia. Se quiser ajudar os bichos ainda mais, pode 
decidir fazer algo novo pelos animais na manhã seguinte.
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•	 Examine tudo aquilo em que você acredita: decida quando 
você acha que é correto ferir ou matar um animal e quando 
não é. Talvez você descubra que as suas crenças mudam à 
medida que fica mais velho. Talvez descubra também que 
algumas delas já mudaram apenas lendo este livro! É sempre 
importante refletirmos sobre em que acreditamos, então faça 
esta atividade todos os meses.

•	 Se as suas crenças mudaram, então você pode também 
mudar o seu comportamento! Caso decida que é errado 
matar os animais quando não é absolutamente necessário, 
então se certifique de não ser responsável pelos animais que 
estão sendo mortos.

•	 Ninguém gosta de ser mandado, mas a maior parte das 
pessoas gosta de viver de acordo com seus princípios e 
crenças. Você pode ajudar os animais ajudando os seus 
amigos a descobrir em que eles acreditam. Na verdade, 
que tal contar a cinco amigos o que aprendeu neste livro? 
Pode pedir que cada um conte também para outros cinco 
amigos. Espalhar essas lições ajudará muito os animais. E 
não se esqueça de compartilhar os seus pensamentos e os 
seus sentimentos com os seus pais.

•	 Se encontrar animais que precisam de ajuda, ajude-os. E 
lembre-se: humanos também são animais!

•	 Tente não contribuir para o sofrimento animal. Isso é 
difícil, porque os animais sofrem tanto por tantas coisas e 
nem sempre é fácil parar de fazer aquilo que possa prejudi-
car os animais. Porém, você pode pensar bem sobre isso, não 
é mesmo? Se galinhas estão sofrendo para botar ovos, pode 
não comprar ovos de forma alguma. Se um animal sofre no 
zoo e em circos, você não precisa ir ao zoo e nem aos circos. 
Visite as florestas. Se um animal sofreu para um produto ser 
testado, pode comprar outra marca.  Apenas esteja alerta e 
mostre que você se importa.
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Assuma o desafio

atividadeAT

Nesta última atividade da EIAA você vai sediar um conse-
lho de animais. Organizar um conselho desse tipo é algo muito 
sério. Apenas crianças que realmente querem ajudar os animais 
devem participar deste conselho, porque, se você participar, terá 
assumido o maior desafio de todos. Fará uma promessa solene de 
ajudar os animais. E promessas assim nunca devem ser quebra-
das. Então, reúna alguns amigos que também querem verdadei-
ramente ajudar os animais e organize o conselho. Faça assim:

Você vai precisar de:

•	 Um lugar calmo na mata ou em uma sala onde vocês não serão 
perturbados

•	 Cartolina, tinta, lápis de cor

•	 Pedras, conchas e outros objetos parecidos

•	 Tesouras

•	 Cola

•	 Qualquer outro tipo de material de artes que você tenha

•	 Cerca de uma hora de tempo livre durante o qual vocês não 
podem ser perturbados

escolhendo o organizador e explicando o conselho

Faça um círculo e escolha uma pessoa para ser o organizador. 
O organizador deve ser a pessoa que saiba mais sobre os procedi-
mentos. Essa pessoa deverá monitorar o tempo e certificar-se de 
que todas as partes do conselho aconteçam com tranquilidade. 
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O organizador também deverá explicar os procedimentos para 
todas as crianças.

1. Cada participante deve procurar um local para ficar sozinho. 
Sentem-se ou deitem-se, da forma que acharem mais confortá-
vel. Fechem seus olhos e deixem que a imagem de um animal 
forme-se em  suas mentes. Não se forcem a pensar em um 
animal específico, deixe que o animal os visite em seus pensa-
mentos.

2. Finjam que vocês são o animal no qual pensaram. O que esse 
animal teria para dizer a vocês? Façam a si mesmos perguntas 
como: “O que está acontecendo comigo, como esse animal? 
Como  eu me sinto? Do que eu preciso? O que eu tenho a 
dizer?”. Escutem a sua voz interior para descobrir as respostas. 

3. Quando estiverem prontos, levantem-se e dirijam-se ao local 
onde está o material de artes e, usando o que estiver disponí-
vel, façam uma máscara que representem vocês mesmos como 
esses animais. A máscara não precisa ser igual ao animal, ela 
deve representar o que o animal é para vocês. 

4. Quando todos terminarem de confeccionar as suas máscaras, 
formem um círculo novamente. O organizador deve chamar 
as pessoas para juntarem-se e pedir a todos os animais que 
compareceram ao conselho que falem. 

5. Um a um, cada animal deve apresentar-se e dizer de que 
forma o que está acontecendo no mundo o prejudica. Após 
cada animal falar, o conselho deve responder dizendo: Nós o 
escutamos ______ (nome do ser). Por exemplo, se um porco 
falar e contar como ele é colocado dentro de um prédio escuro 
e superlotado, sem poder se mexer e estar com seus filhotes, 
o conselho responderá dizendo: “Nós o escutamos, porco.” 
Continuem  com o círculo, até que todos os animais tenham 
oportunidade de falar e serem ouvidos.
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6. O organizador deve pedir aos animais que falem mais uma 
vez, agora contando ao conselho o que têm a oferecer, o que 
os torna especiais e quais as qualidades que possuem e devem 
ser respeitadas e apreciadas. O restante dos animais responde 
dizendo: “Nós agradecemos a você_____ (nome do ser)". Por 
exemplo, se o porco diz “Eu dou a vocês inteligência e alegria”, 
os outros respondem: “Nós o ouvimos, porco”.

7. Após cada animal falar pela segunda vez, o organizador deve 
pedir que eles se expressem novamente, desta vez dizendo como 
gostariam que os seres humanos os ajudassem. Os outros animais 
respondem dizendo: “Nós o ouvimos”. Por exemplo, se o porco 
disser “Eu queria que as pessoas parassem de me comer”, então 
os outros animais respondem: “Nós o ouvimos, porco”.

8. Finalmente, após todos os animais terem dito o que eles 
querem e precisam que as pessoa façam, o organizador deve 
pedir aos participantes que retirem as suas máscaras, uma 
por uma. Quando cada um de vocês retirar a sua máscara, 
deve fazer a promessa solene de mudar algum aspecto de seu 
comportamento que prejudique o animal em nome de quem 
tenha falado. Por exemplo, a pessoa que falou em nome do 
porco pode prometer comer menos bacon ou talvez não comer 
mais nenhuma carne de porco.

9. O organizador deve lembrar a cada participante que promessas 
são algo muito sério e ninguém deve fazer nenhuma promessa 
que não possa cumprir. Uma pequena promessa que seja 
mantida é melhor que uma grande promessa quebrada.

10. O conselho termina quando o organizador falar algo como: “As 
promessas que foram feitas não devem ser quebradas. Agrade-
cemos a todos os seres que estiveram aqui hoje conosco para 
compartilhar seus sentimentos, sonhos, esperanças e sabedoria”.
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11. Quando o conselho terminar, o organizador deve pergun-
tar a cada participante se eles deveriam reunir-se novamente. 
Aqueles que desejarem fazer outro conselho devem agendar 
uma data. Vocês vão descobrir que cada conselho se torna 
mais fácil e ainda mais significativo. 

12. Quando sair, saiba que você está ajudando os animais e fazendo 
do mundo um lugar melhor para todas as criaturas. Lembre-se 
de que você pode salvar a vida de animais e ajudar a acabar 
com o sofrimento deles.  
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Para aprender mais

Existem vários grupos e organizações que podem ajudá-lo a 
salvar os animais. Alguns deles vão enviar informações, revis-
tas e outros darão a você ideias ou mandarão cartazes e folhetos. 
Não seja tímido para entrar em contato com esses grupos. Eles 
querem ouvi-lo e ajudá-lo da forma que puderem.

grupos para Crianças
Instituto Nina Rosa <http://www.institutoninarosa.org.br>. Este é o grupo 

responsável pela versão brasileira deste livro. Eles têm diversos livros, vídeos e 
outros materiais que mostram como cuidar dos animais e o que os seres humanos 
estão fazendo contra eles. Acesse também o Blog da Luka, com muitas informa-
ções sobre os direitos dos animais: <http://www.blogdaluka.org/>.

Instituto Rã-Bugio para Conservação da Biodiversidade <http://www.
ra-bugio.org.br/>. Eles defendem a Mata Atlântica e todos os seus animais. 
Tentam mostrar também que sapos, rãs e pererecas são muito importantes para 
o meio ambiente. No site do Instituto Rã-Bugio, seus professores podem baixar 
material didático sobre anfíbios, répteis e mamíferos da Mata Atlântica. Tem 
até o texto de uma peça de teatro prontinha! Se você não sabe o que fazer com 
um sapo, entre em contato com eles.

União Libertária Animal (ULA) <http://www.uniaolibertariaanimal.com>. 
O site deles é animal! O projeto Ulinha tem dicas para os seus professores sobre 
como ensinar a respeito dos direitos dos animais, livros e cartilhas que podem 
ser baixados gratuitamente, além de jogos educativos disponíveis para compra. 
Eles também oferecem palestras e aulas em escolas. 

Francisco Athayde Educador Humanitário (Salvador – BA)  
<www.facebook.com/educadorhumanitario>, educacao.humanitaria@yahoo.com.br, 
<http://www.sitiomundoverde.com/>.

grupos em que você pode se informar 
sobre ativismo pelos animais

Movimento Não Mate <http://www.naomate.org>

Veddas <http://veddas.org.br>

Onca – Grupo de libertação animal <http://www.onca.net.br>

Move Institute <http://moveinstitute.org>

http://www.blogdaluka.org/
http://www.uniaolibertariaanimal.com
http://www.facebook.com/educadorhumanitario
http://www.onca.net.br
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Odeio Rodeio <http://odeiorodeio.com>

Divers for Sharks <http://diversforsharks.com.br/>

grupos para informações sobre direitos 
animais e veganismo 

SVB – Sociedade Vegetariana Brasileira <http://www.svb.org.br>

Anda – Agência de Notícias de Direitos Animais <http://www.anda.jor.br>

Olhar Animal <http://olharanimal.org>

grupos que ajudam animais de fazenda
Santuário das Fadas <http://www.santuariodasfadas.org>

Chicote Nunca Mais <http://www.chicotenuncamais.org>

grupos que ajudam golfinhos e baleias
Instituto Baleia Jubarte <http://www.baleiajubarte.org.br/>

Projeto Baleia Franca <http://www.baleiafranca.org.br>

Projeto Golfinho Rotador <http://www.golfinhorotador.org.br/>

Sea Shepherd <http://www.seashepherd.org.br>

grupos que ajudam macacos e outros primatas
Projeto Mucky <http://www.projetomucky.org.br/>

GAP – Proteção aos Grandes Primatas <http://www.greatapeproject.org/pt-BR>

Associação Mico-Leão Dourado <http://www.micoleao.org.br/>

grupos que ajudam cachorros e gatos
Procure por instituições e abrigos de animais na sua região.

grupos que ajudam outras espécies de animais
Tartarugas marinhas – Projeto Tamar <http://www.tamar.org.br/>

Morcegos – Projeto Morcego Livre <http://www.morcegolivre.vet.br>

Animais silvestres e domésticos – Rancho dos Gnomos <http://www.
ranchodosgnomos.org.br>

http://www.svb.org.br
http://www.anda.jor.br
http://www.santuariodasfadas.org
http://www.chicotenuncamais.org
http://www.baleiajubarte.org.br/
http://www.baleiafranca.org.br
http://www.golfinhorotador.org.br/
http://www.seashepherd.org.br
http://www.projetomucky.org.br/
http://www.greatapeproject.org/pt-BR
http://www.micoleao.org.br/
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grupos que ajudam o meio ambiente
Fundação SOS Mata Atlântica <http://www.sosmatatlantica.org.br/>

Greenpeace Brasil <http://www.greenpeace.org.br/>

Instituto Ipê <www.ipe.org.br>

Instituto Socioambiental <http://www.socioambiental.org/> e  
<http://pibmirim.socioambiental.org/>

Instituto Rã-Bugio para Conservação da Biodiversidade 
<http://www.ra-bugio.org.br/>

Ótimos livros para ler
O encantador de cães. Autor: Cesar Milan.

Aquecimento global não dá rima com legal. Autor: César Obeid. Editora Moderna.

Au e Miau sentimentos tudo igual. Autora: Helô Bacichetti. ONG Soama.

A compaixão dos animais – Histórias verdadeiras sobre a coragem e a bondade dos 
animais. Autora: Kristin Von Kreisler. Editora Cultrix.

A volta do Inspetor BL. Autora: Viviane Pasqual. ONG Soama.

Beleza negra. Autora: Ana Sewel. Editora Paumape.

Bezerro escritor. Autor: Igor Colares. Fluxo Studio.

Bob. Um gato fora do normal. Autor: James Bowen. Editora Novo Conceito.

Cento e quatro cavalos. Memórias de uma família na África. Autora: Mandy Retzlaff. 
Editora Rocco.

Comer animais. Autor: Jonathan Safran Foer. Editora Brinque-Book.

De volta à imensidão azul. Autora: Virgina Mckenna. Brinque-book. 

Eu falo, tu falas… eles falam – Guia para comunicação entre as espécies. Autora: 
Sheila Waligora. Editora Irdin.

Memórias de um cachorro velho. Autora: Sinara Foss. Editora Evangraf. 

O menino que perdeu a alma. Autor: Gilmar Marcílio. ONG Soama.

O que você  sentiria se tivesse que viver assim?  Autora: Regina de Toledo. 
Editora IMEPH.

O que tem na panela, Jamela? Autor: Niki Daly. Editora SM.

O valente domador. Autor: César Obeid. Editora Scipione. 

Primeiros socorros para cães e gatos. Amy D. Shojai. Editora Gutenberg.

http://www.socioambiental.org/
http://pibmirim.socioambiental.org/
http://www.ra-bugio.org.br/
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Por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas. Autora Melanie Joy, 
Ph. D. Editor Cultrix.

Socorro! Eu sou uma árvore. Autora: Gercilga Almeida. Editora Ao Livro Técnico.

Um milagre chamado Grace. Autora: Kristin von Kreisler. Editora Gente.

Uma vida de elefante. Autor: PETA, Tradução: Associação Nacional pela Implemen-
tação dos Direitos dos Animais (Anida). Para baixar em <http://www.animais-
decirco.org/liv_el_capa.html>.

Viver o amor aos cães. Autora: Ana Regina Nogueira. Editora Irdin.

Outras dicas de livros bem legais estão no site da ULA: <http://uniaolibertariaanimal.com/ 
site/index.php/projetoulinha/dicas-ulinha.html>

livros e sites de receitas vegetarianas e 
sobre vegetarianismo

Alimentação sem carne. Guia prático. Autor: Eric Slywitch. Editora Alaúde. 

Comer animais. Autor: Jonathan Safran Foer. Editora Rocco.

Cozinhando sem crueldade. Ana Maria Curcelli. Editora Gato Preto.

Guia Vegano: <http://www.guiavegano.com.br/>

Humana festa. Autora: Regina Rheda. Editora Record.

Lar vegetariano. Autores: Ivonete do Amaral Diaz Nakashima, Aparecida Alves 
Freires Teixeira, Paulo Cesar Alves Nakashima. Editora Cultrix. <http://www.
larvegetarianovegan.com.br/>

Lugar de médico é na cozinha. Autor: Alberto Peribanez Gonzalez . Editora Alaúde. 
<http://www.alaude.com.br>

Menu Vegano: <http://menuvegano.com.br>

Passaporte para o mundo dos leites veganos. Autora: Sônia T. Felipe. 
<felipe.sonia7@gmail.com>

Revista dos Vegetarianos: <http://www.revistavegetarianos.com.br/>

Seja Vegano: <http://www.sejavegano.com.br/>

Segunda sem carne: <http://www.segundasemcarne.com.br/>

Virei vegetariano e agora? EricSlywitch. Editora Alaúde.

Vista-se: <http://vista-se.com.br/>

http://www.animaisdecirco.org/liv_el_capa.html
http://www.animaisdecirco.org/liv_el_capa.html
http://uniaolibertariaanimal.com/site/index.php/projetoulinha/dicas-ulinha.html
http://uniaolibertariaanimal.com/site/index.php/projetoulinha/dicas-ulinha.html
mailto:felipe.sonia7@gmail.com
http://www.sejavegano.com.br/
http://vista-se.com.br/
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Adeus, por enquanto

Agora que você sabe que existem muitas coisas que você 
pode fazer para salvar os animais, provavelmente vai ficar muito 
ocupado. Você pode compartilhar este livro com seus amigos, 
assim eles poderão ajudá-lo. 

Eu gostaria de ouvir as histórias que você e seus amigos terão 
para contar sobre ajudar os animais. Se vocês me falarem, poderei 
mostrar para outras crianças o que estão fazendo. É ótimo dividir 
as ideias. Então, se você tiver uma história para contar ou rascu-
nho de uma ideia, mande para mim, por meio do Instituto Nina 
Rosa:

Instituto Nina Rosa – Projetos por amor à vida

inr@institutoninarosa.org.br 

Boa sorte, divirta-se e...

...continue salvando vidas!

Sua amiga,

Zoe Weil

mailto:inr@institutoninarosa.org.br


Apoiadores
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Lista de apoiadores e das mídias divulgadoras do projeto de 
financiamento colaborativo do livro Então, você ama os animais, 
que possibilitou que este livro se tornasse realidade. Nossa eterna 
gratidão a cada um de vocês. 

Anônimos

Acácio Ferreira Pinto Filho

Adriana Ferreira

Adriana Kamo

Adriana Multini

Adriana Pezzini Campos 

Afra Maria Miceli

Alcione Slama

Alex Sander da Costa

Alexandre Haigaz Dertkigil

Aline Torres

Amanda Cappia

Amanda Damasceno

Amanda de Barros Mota

Amanda Jones

Amanda Matoso

Ana Carla Petry

Ana Carolina Rosa

Ana Carolina V. Modaneze

Ana Maria de Almeida

Ana Paula Talavera

Andre Brendler

Andressa Gama

Andressa Regina de Quadros

Angela Korb

Angélica Fonseca

Angelica Perez

Antonio de Souza

Ariane Macharelli

Asteca Eventos

Atlan Ilustrador

Audrey Angélica

Aysla Alecsandra Andrade

Bárbara Gazola

Bárbara Paulin

Bianca Cesário

Biu Antonio

Bruna Malagoli Martino

Bruna Veloso

Bruno Arantes Bueno

Bruno Daniel Navarro

Bruno Starling

Bruno Trigoly

Camila Homann

Carla Manzzini De Carli

Carla Nogueira

Carlos Merigo

Carolina Flauzino

Célia Fonseca da Silva

Celso Galvani

Cezar Accioli Vieira

Claudia Rimini

Cláudio Araújo de Oliveira

Cleizi Fernanda Zanette da Silva 

Cleto Freitas

Cris Pesca

Cristianeide Ribas

Curta a Ideia

Daiane Jakaboski

Dalmo Alexsander

Daniela Souza Alcantara Jardim

Danielle Gorgatti Schaeppi da Silva
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Daniellebhz

Danilo Santili Lourenço

Davi Vieira da Costa

Deborah Batistela

Décio L. Junior

Denise de Oliveira Nobre Aguiar

Denise Krausz

Denise Scotolo de Oliveira

Dennis Zagha Bluwol

Diego Colnago Cabral

Dinorah Ereno

Dirce Dalânides Costa

Djalma Melo

Djeisa Dalben

Doug Muniz

Edleia Costa Vieira

Eduardo Silva

Elen Dana

Eliane Ribeiro Malaquias

Eloisa Hashimoto

Elyana Serio

Emanuel Araújo Muniz

Euclides C. Miranda

Eunice Mollo Corradi

Evely Reyes Prado

Fabiana Guerrero

Fabio Chaves 

Felipe Dótoli

Felipe Silva

Felipe Simionatto

Fernanda Alcântara Andaló

Fernanda Mello

Fernanda Póvoas

Fernanda Rossetti

Fernanda Ruscitto

Fernando Thomazi

Flavia Azevedo

Flávia Leite

Flavio Monaco

Francielle Shinkai

Gabrielle Accioly

Gilmar Gallucci

Gilza Maria Spenchutz

Giovanna Lopes Capostagno

Giovanni Carlos Soares Barros

Gracielle da Silva Queiroz

Grazielle Paim

Guilherme Bettamio Cerbella

Guilherme Carvalho Felipe Leal

Gustavo Pereira

Harry Takahide Daijo

Heloisa Arruda

Heloisa Napoli Daniele

Iany Therezinha Marques Moreira

Iara Vidal Freitas

Isilda de Sales

Ivo Nogueira

Izabel Cristina Santiago Lemos 

Jacqueline Menezes

Jessica Blanco

Jéssica Lopes

José Joaci Siqueira dos Santos

José Wellington Alves Grangeiro Filho

Júlia L. T. de Godoy

Juliana Molina

Julio Sena de Farias

Kaka Ribeiro

Karem Moniki Colli

Kari Riva

Karina de Almeida Calado

Karina Sayuri Hocama

Katharine Magalhães

Katia

Katia Bello
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Kimani Dálete

Laura Jane Batista de Lima

Leandro Ferro

Leonardo Esteves Rodrigues da Cunha

Leonardo Henrique Machado

Leticia Mirielle Gonçalves de França Costa

Letícia Pozzuto

Lidiane de Oliveira

Lilian Gardênia de Andrade

Lívia Morgana

Lucas Ottoni

Lucia Coli Badini

Lúcia Setina

Luciana Bortoline Leite

Luciane Gonçalves Sarti

Luciane Zillmer Xavier de Aquino

Luis Felipe Valle

Luiz Augusto do Nascimento

Luli Sarraf

Magah Pegorari

Maira Mel

Marcela Godoy Ridolfi

Marcelo José Amstalden

Márcia Ferraz

Márcio Moreira

Marcos Travassos

Maria Alice Penna Firme dos Santos

Maria Aparecida Negreiros

Maria Beatriz Levischi de Luca

Maria da Conceição de S. Lima

Maria Fernanda Tsukino

Maria Helena Rodrigues

Maria Julia Rosa

Maria Luisa Ravena Gennari Luciano

Maria Rozani Köhler Placinsch

Maria Virginia Kirsten

Mariana Jardim Vilela

Mariana Scarpelli

Mariana Souza Rodrigues

Marseylle Louise de Assis Brasil

Mateus Barata de Moraes

Maura Shiguematsu

Mayra Scapaticio da Silva

Michelle da Silva Homem

Milene de Melo Baldez

Monia Welcman

Mônica de Pinna

Nadia Macedo

Natalia Giovannetti

Nedda Freire

Nely Maria Ferreira Reis

Neuza Lopes Ribeiro Vollet

Ortelino Troca Letra

Patricia Biral Varela

Patricia Viana

Paula Santos

Pedro Jardelino

Priscila Ohira

Rafael Sobrinho Bicalho Brum

Rafael Tortella

Rahilda Prado de Faria

Raissa Iorio

Raquel Koike

Raquel Santelli

Renata Altheman Camargo Santos

Renata Eufrazio

Renata Octaviani VegVida

Renato Ramone

Restaurante Harmonia da Terra 

Ricardo Clemente de Abreu

Rita Luppi

Rodinei Pimentel

Rodrigo Andreotti Musetti

Rodrigo de Oliveira Martins
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Rodrigo Henrique Rosa Antunes

Rogerio Ferreira Alves

Rogerio Rothje

Ronaldo Palleze

Rosane Nauderer

Rosi Pedrosa Martins

Ruth Bueno

Sandra Maria Martinello

Sandra Regina Martins

Sheila Moura

Sidney Hideo Gomes

Silene Cardoso

Silvan Pearce Júnior

Silvana e Silva Gehling

Simone Segura

Solange Reis

Soraya Andreotti Tasca Diniz

Stela Roveda

Suellen Fernandes

Sylvia Dias

Taciane de Souza Ribeiro

Tais Borin Vieira

Taninha Luiza Liztfire

Tatiana Lacerda

Thales Tréz

Thiago Botelho de Almeida

Thiago Souza Ferreira

Thinho Oliveira

Tiago Barreto

Tiago Claus

Tukana Toyá

Vanessa Pipinis

Vânia Mardegan Pini

Vera Lúcia Liguori M Guzman

Veridiana Castanho Selmi

Vitor Rangel Marinho

Viviane Mega de Andrade Zalfa

Viviane Moraes

Viviane Rahme

Walter Friedrich Pontes

Wilma Simões Ramalho

Wladimir Evangelista de Oliveira

Zenilda Diniz Guedes de Oliveira
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Mídias divulgadoras
EU, VEGETARIANO

FOLHA VEG

INFOESCOLA

INSTITUTO AKATU

JOÃO GORDO

LUSH

MY BETTER LIFE

NATURAL VIBE

OLHAR ANIMAL

PETREDE

RAZÕES PARA ACREDITAR

REIKI VETERINÁRIO

REVISTA VEGETARIANOS

REVOLUÇÃO DA COLHER

SOCIEDADE VEGETARIANA BRASILEIRA

SP VEG

SUPERBOM

VEGAN4U - COOK AND TRAVEL

ADOTAR FAZ BEM

AHIMSA

AMPARA ANIMAL

ANIMAIS E O ESPIRITISMO

APIPA

ATADOS

AUTOAJUDA DO DIA

CASA DO BRINCAR

CAVALO DE LATA

CELEBRIDADE VIRA-LATA

CHUBBY VEGAN

CIRCO LEGAL NÃO TEM ANIMAL

CLICRBS

COLETIVO DE ATIVISMO

CRONICATO

DEADFISH

EBA

EDUARDO JORGE
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