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Acolhida;

Competência III;

 Aplicação de exercício.



MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS
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PROJETO DE TEXTO – MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS

Tema: Desafios para o combate aos maus-tratos aos animais.

Repertório sociocultural inicial : Canção “Atirei o pau no gato”/
Livro “Revolução dos bichos” do escritor George Orwell.

Tese : São muitos os fatores que dificultam o combate aos maus-
tratos aos animais, entre eles, a formação histórica do povo
brasileiro e a falta de aplicação das leis de proteção.
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PROJETO DE TEXTO – MAUS –TRATOS AOS ANIMAIS
DESENVOLVIMENTO 01 :
 Comprove a TESE 01 por meio de uma referência histórica que

comprove os maus-tratos de animais desde a colonização do país.
Informe que, na atualidade, esse comportamento ainda existe por
meio de um exemplo.

DESENVOLVIMENTO 02 :
 Comprove a TESE 02 por meio de uma teoria da filosofia : “A

impunidade é o maior estímulo para cometer falhas” – filósofo
Cícero. Informe que existem muitas leis de proteção aos animais,
mas que elas não são devidamente cumpridas.
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PROJETO DE TEXTO – MAUS –TRATOS AOS ANIMAIS
CONCLUSÃO – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO

PROPOSTA 01 – TESE 01 
A mídia deve dirimir os maus-tratos aos bichos, mediante

postagens em jornais, redes sociais e, na televisão, de matérias
acerca do drama vivenciado pelos bichos, objetivando conscientizar
a população sobre a necessidade de protegê-los.
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PROJETO DE TEXTO – MAUS –TRATOS AOS ANIMAIS

CONCLUSÃO – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO

PROPOSTA 01 – TESE 02 
É preciso que Ministério do Meio Ambiente, responsável pelo

bem-estar da fauna no Brasil, amplie o número de fiscalizadores, por
meio de concurso público, para que seja ampliada a fiscalização e,
com isso, seja fomentada a punição para quem tratar os animais
como “coisas”.
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INTRODUÇÃO
REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL PRODUTIVO

( Literatura, História, Filosofia, Sociologia, Série, Filme...)
+ 

Conectivo
+ 

ENTENDIMENTO DO TEMA ( REFERÊNCIA AO BRASIL )
+

Conectivo
+

TESE ( OPINIÃO SOBRE O TEMA)
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INTRODUÇÃO

A Canção Infantil “Atirei o pau no gato”, apesar de aparentar
inocência, induz indiretamente as crianças a maltratar animais,
uma vez que tal letra mostra uma situação de violência (Atirar o
pau no gato), enquanto o ser humano (dona Xica) apenas sorri
da circunstância. Fora do universo musical, os maus-tratos aos
animais é recorrente na sociedade brasileira e vêm se
intensificando exponencialmente. Nesse contexto, deve-se
analisar como a formação sociocultural e o Estado contribuem
para a problemática em discussão.
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REDAÇÃO MODELO – DESENVOLMIMENTO
+

OPERADOR ARGUMENTATIVO + RETOMADA DA TESE ( FACULTATIVA )
+

CONECTIVO
+

COMPROVAÇÃO DA TESE (ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS : exemplo de 
conhecimento público, dado estatístico, pesquisa, comparação, alusão histórica, 

filosofia, sociologia, depoimento de especialista no assunto... ) 
+

CONECTIVO
+

CONCLUSÃO DO PARÁGRAFO 
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DESENVOLVIMENTO I

Vale ressaltar, a princípio, que a formação histórica nacional foi
baseada na exploração animal para o suprimento dos anseios do
povo brasileiro. Nesse viés, durante alguns ciclos econômicos, os
animais serviram de força motriz para diversas atividades, a
exemplo da movimentação dos moinhos, nos engenhos de açúcar e
no transporte do ouro extraído em Minas Gerais. Na atualidade,
resquícios dessa exploração ainda fazem parte do cotidiano, já que
ainda é comum a utilização de cavalos e bois como ferramenta de
tração, apesar de alguns municípios fornecerem outros tipos de
transporte para a realização de fretes. Assim, é necessário
desconstruir essa concepção cultural.
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 COMPETÊNCIA III;

 Projeto de texto;

 Atividade de casa.
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