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BALCÃO DE REDAÇÃO

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores a seguir e com base 
em seus conhecimentos e reflexões, redija um texto dissertativo- 
-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema A questão dos maus-tratos e do abandono de 
animais no Brasil, apresentando proposta de intervenção para os 
problemas identificados. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto 
de vista.

TExTO 1  

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
[...]

CAPÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE

Seção I
Dos Crimes contra a Fauna

[...]
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1o Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa 

ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, 
quando existirem recursos alternativos.

§ 2o A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre 
morte do animal.

[...]
Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado:
I – em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou 

de sua família;
II – para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação pre-

datória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente 
autorizado pela autoridade competente;

III – (VETADO)
IV – por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo 

órgão competente.
[...]

Brasil. Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Disponível em: 
 <www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L9605.htm>.

MAUS-TRATOS E ABANDONO

TExTO 2  
 

IBGE – População de animais de estimação no 
Brasil – 2013

IBGE

2013

Cães 52,2

Aves 37,9

Gatos 22,1

Peixes 18,0

Outros* 2,21

Total 132,4

Mundo

2013

Peixes 655,8

Cães 360,8

Gatos 271,9

Aves 205,2

Outros* 70,3

Total 1,5 bilhões

* Estimativa Abinpet para outros animais de estimação

* Outros (Répteis e pequenos mamíferos)

Obs.: Pesquisa quinquenal

Fonte: Euromonitor

Elaboração: Abinpet

Brasil no mundo:
4o em número de animais de estimação – 132 milhões;
2o em número de cães, gatos e aves canouras e ornamentais;
9o em número de répteis e pequenos mamíferos;
10o em número de peixes ornamentais.
Fonte: IBGE

Elaboração: Abinpet

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Associação Brasileira 
da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). População 

de animais de estimação no Brasil – 2013. Disponível em:  
<www.agricultura.gov.br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/
documentos/camaras-tematicas/insumos-agropecuarios/anos- 

anteriores/ibge-populacao-de-animais-de-estimacao- 
no-brasil-2013-abinpet-79.pdf>.
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TExTO 3  

Vítimas de acidente reclamam de abandono 
de cavalos e falta de fiscalização em 

Ribeirão Preto

A comerciante de 67 anos Iara Maria de Camargo [...] e o 
marido, de 73 anos, seguiam pela Avenida Bandeirantes, [...] 
quando o veículo deles atingiu um animal que entrou de repente 
na pista.

Ela chegou a ficar presa nas ferragens, mas foi socorrida [...]. O 
cavalo não resistiu ao impacto. [...]

[...]

G1. 22 maio 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/ribeirao-
preto-franca/noticia/vitimas-de-acidente-reclamam-de-abandono-de-

cavalos-e-falta-de-fiscalizacao-em-ribeirao-preto.ghtml>.

TExTO 4  

Pico de abandono de animais ocorre durante 
as férias de verão

[...]
Em média, a expectativa de vida de um cachorro é de 13 anos. 

A de um gato doméstico e castrado é de 10 anos. Antes de decidir 
criar um animal de estimação, é necessário entender que eles 
sempre serão dependentes de seus donos. Além dos passeios e 
brincadeiras, o animal de estimação tem diversas necessidades, 
como a alimentação, castração e vacinação.

[...]

Isabela Alves. Observatório do Terceiro Setor. 18 dez. 2017. Disponível 
em: <http://observatorio3setor.org.br/carrossel/pico-de-abandono-de-

animais-ocorre-durante-as-ferias-de-verao>.

TExTO 5  

Duas pessoas são presas em São Paulo por 
comércio ilegal de animais silvestres

Duas pessoas foram presas hoje (7), na Grande São Paulo, 
na Operação Venator (caçador em latim), que investiga um grupo 
criminoso que vendia animais silvestres ilegalmente pela internet. 
A operação foi deflagrada pelo Grupo Especial de Combate aos 
Crimes Ambientais e de Parcelamento Irregular do Solo (Gecap), 
do Ministério Público de São Paulo, e pela Delegacia de Crimes 
Ambientais da Polícia Civil.

Segundo o Ministério Público, somente em um dos locais vis-
toriados hoje pela manhã, foram apreendidos cerca de 80 animais 
[cobras, macacos, aranhas, ratos e gambás, entre outros]. Os ani-
mais foram levados ao Parque Anhanguera, na região noroeste da 
capital, onde estão sendo tratados, já que muitos deles apresenta-
vam sinais de desidratação, desnutrição e maus-tratos. Durante toda 
a operação, foram apreendidos 134 animais silvestres. Alguns deles, 
segundo o órgão, estão em risco de extinção.

A operação, que ainda está em andamento, será estendida 
também a outros estados porque a polícia encontrou indícios de 
ramificações em vários lugares do país. A intenção é identificar não 
somente os vendedores, mas também quem comprava os animais. 
Estas pessoas, segundo o MP, vão responder pelo crime de posse 
ilegal de animal silvestre.

Elaine Patricia Cruz; Davi Oliveira (Ed.). Agência Brasil. 7 mar. 2018. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/

duas-pessoas-sao-presas-em-sao-paulo-por-comercio-ilegal- 
de-animais-silvestres>.

Todos os links foram acessados em: 13 jul. 2018.

ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO

Você poderá rascunhar sua redação previamente; no entanto, seu 
texto definitivo – que será entregue para o(a) professor(a) – deverá ser 
escrito à tinta, em um limite de, no mínimo, 8 e, no máximo, 30 linhas.

Lembramos ainda que sua redação deverá ser autoral e que os 
textos motivacionais foram apresentados apenas para despertar os seus 
conhecimentos sobre o tema. Portanto, é proibida a cópia desses textos.

Além disso, a redação poderá receber nota 0 (zero) caso não atenda 
à proposta solicitada; não possua estrutura textual correspondente à 
dissertativo-argumentativa; não apresente texto escrito na folha de 
redação; apresente somente até 7 linhas de conteúdo; e/ou apresente 
impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, como 
a inserção de partes deliberadamente desconectadas do assunto em 
pauta.

Bom trabalho!
Professora Sônia Tomita Limeira

Orientações para o professor

Apesar de o desrespeito aos princípios dos direitos humanos não 
constar mais entre os quesitos determinantes que poderiam levar a 
redação a receber nota zero por parte dos corretores na prova do 
Enem 2018, recomendamos ao(à) professor(a) que continue orien-
tando seus alunos a evitar declarações polêmicas por meio da suges-
tão do uso da força, de violência ou de quaisquer outros meios que 
possam ferir a dignidade ou integridade física – tanto humana quanto 
animal. Caso a redação visivelmente desrespeite os princípios dos 
direitos humanos, o(a) professor(a) poderá considerar isso como um 
elemento prejudicial ao conjunto argumentativo e, portanto, realizar 
os descontos, na competência V, que julgar necessários no momento 
da avaliação.


