
    

 

 

 
 

Goiânia, 21 de maio de 2020 

Nome: _______________________________________ 

Ano: 5º    Turno: ___________________    2º Bimestre  

    
 

 
                                                  ATIVIDADE DE REDAÇÃO 
                      (Esta atividade será feita na aula online com a professora). 

 
 
 Leia o texto a seguir: 
 
        
            O Brasil é um dos principais alvos dos 

traficantes da fauna silvestre devido a sua 

imensa biodiversidade. Esses traficantes 

movimentam cerca de 10 a 20 bilhões de 

dólares em todo o mundo, colocando o 

comércio ilegal de animais silvestres na terceira 

maior atividade ilícita do mundo, perdendo 

apenas para o tráfico de drogas e de armas. O 

Brasil participa com 15% desse valor, 

aproximadamente 900 milhões de dólares!!!  

             A maior parte das pessoas que 

possuem animais silvestres em casa enfrentam 

uma série de problemas. Algumas acreditam 

estar protegendo os animais sem levar em 

consideração todo o sofrimento e estresse pelo 

qual o animal passa. Ao perceberem o trabalho 

e cuidados especiais que esses animais 

exigem, além da dificuldade em mantê-los, as 

pessoas acabam doando os animais aos 

zoológicos. 

             De cada 10 animais traficados, 9 

morrem antes de chegar ao seu destino final. 

Em outras palavras, quase 38 milhões de 

espécimes são arrancadas de seus ninhos 

(aves) e tocas (mamíferos). Desse número, 

apenas 1% chegará ao destino final. Vocês têm 

ideia quantos filhotes estão morrendo, 

diariamente, nas mãos dos contrabandistas?         

Eles saem do país, pelas fronteiras, escondidos 

em malas e sacolas, passando nas barbas da 

polícia, totalmente dopados, anestesiados e 

provavelmente já mortos por maus tratos! 

           O animal em cativeiro perde a 

capacidade de caçar seu alimento, de se 

defender dos predadores ou de se proteger de 

situações adversas. Se forem libertados, 

mesmo que em locais propícios, dificilmente 

sobreviverão. 

           Muitos possuem seus dentes e garras 

arrancados, outros são vendidos, drogados ou 

embriagados e outros ainda (geralmente 

pequenos macacos) são rodados a todo o 

momento pela cauda até 

ficarem completamente 

desnorteados, tudo isso 

para passarem a imagem 

de animais mansos e 

domesticados. 

            Muitos dos animais, 

ao serem colocados em cativeiro, após serem 

retirados da vida livre, acabam morrendo pelo 

simples fato de se recusarem a comer. Em 

cativeiro, a grande maioria perde até a 

capacidade de reprodução, sendo que isso  é   

um   dos   principais  instintos  de qualquer 

animal, tamanho é o seu sofrimento. 

 

 
 



COMO POSSO AJUDAR NO COMBATE AO TRÁFICO? 
 
     Medidas pessoais: 

 não compre animais silvestres sem origem legal; 
 não compre artesanatos que possuam partes de animais silvestres, salvo se o artesanato for   

    certificado como procedente do manejo sustentável; 
enuncie traficantes, ligando para o IBAMA; 
esmo que fique com pena do animal nas mãos do traficante, não o compre, se o fizer, você  

    somente estará incentivando o tráfico; 
e tiver um animal silvestre, não o solte simplesmente, entre em contato com a unidade do IBAMA  

    mais próxima. 
 
 
PROPOSTA 1 

 
 Elabore uma narração que trate de uma situação vivida por alguns jovens e crianças que 

descobriram que o seu vizinho era um traficante de animais silvestres e, embora fosse o pai de um 
grande amigo, a turma iniciou uma luta para combater o tráfico de animais silvestres. 
 

 Siga a progressão: apresentação – complicação – clímax e desfecho.  

 Foco narrativo: terceira pessoa – narrador- observador.  

 Inicie seu texto com um diálogo e crie, no mínimo, dois personagens para interagirem com o 
personagem principal. 

 Tenha claro o grau de conhecimento que o narrador terá dos fatos, das personagens, da 
ambientação.  

 Pense cuidadosamente em cada personagem, considerando seus aspectos físicos e 
psicológicos.  

 Monte o cenário de maneira a torná-lo significativo para o que quer contar.  

 Defina o tempo em que as ações devem acontecer.  

 

 

 

                                         Faça sua atividade com amor e entusiasmo! 

 

 

                                                                                                                         Marciene procópio 


