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RESUMO 

 
Com o aumento do abandono de animais domésticos no Brasil, milhares de cães e 
gatos não possuem condições básicas de sobrevivência, estando estes em situação 
de vulnerabilidade nas ruas. O documentário ‘Meu Abrigo’ conta a história do abrigo 
Lar Transitório de Animais do ABC e as pessoas que realizam um trabalho para a 
reinserção de cães e gatos em um novo lar. 
 

Palavras-chave: animais; abrigos; jornalismo; documentário 

  

  



 
 

ABSTRACT 

 
With the increase in the abandonment of domestic animals in Brazil, thousands of dogs 
and cats don’t have primary conditions for survival, and these are in a situation of 
vulnerability on the streets. The documentary ‘Meu Abrigo’ tells the story of the Lar 
Transitório de Animais do ABC and the people who do a job for the reinsertion of dogs 
and cats in a new home. 
 
Keywords: animals; shelters; journalism; documentary 
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1. INTRODUÇÃO  

Este relatório é a base de uma produção audiovisual que busca evidenciar a 

importância do trabalho realizado por abrigos e ONGs de animais na busca pela 

garantia dos direitos básicos e bem-estar de cães e gatos em situação de abandono. 

O documentário conta a história do abrigo Lar Transitório de Animais do ABC, em 

Ribeirão Pires-SP, que recolhe animais abandonados e a busca pela reintegração dos 

cachorros e gatos por meio das adoções.  

O objetivo principal do projeto é gerar uma conscientização sobre a realidade 

do abandono e a importância de reagregar os animais domésticos em lares 

adequados e saudáveis. Além disso, mostrar a relevância da ajuda prestada pelos 

abrigos, tendo em vista o aumento no número de cães e gatos abandonados. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de 

Estimação (2013), no Brasil existem cerca de 132,4 milhões de animais domésticos, 

sendo o segundo país com a maior população de pets do mundo, atrás somente dos 

Estados Unidos. Deste número, por volta de 3,9 milhões são considerados ACVs 

(Animais em Condição de Vulnerabilidade) - 5% do total -, de acordo com o Instituto 

Pet Brasil. Isto representa aproximadamente 2,69 milhões de cães (69%) e 1,21 

milhões de gatos (31%). 

Com a pandemia da Covid-19, o aumento do abandono de animais domésticos 

se agravou no país em 2020. De acordo com o levantamento realizado pelo instituto 

Ampara Animal, o abandono de cães e gatos aumentou 70% no ano passado, devido 

ao agravamento da crise sanitária do coronavírus. 

A Folha de São Paulo publicou uma reportagem em fevereiro de 2021 

repercutindo esses dados recentes. Segundo o jornal, as possíveis causas para o 

crescimento do abandono de animais devem-se ao aumento do desemprego, falta de 

auxílio emergencial, mas principalmente ao falecimento dos tutores em decorrência 

da Covid-19.  

Embora haja uma crescente nos índices de abandono, a ação realizada por 

abrigos e ONGs no resgate e acolhimento destes cães e gatos é fundamental para 

que o número não seja ainda maior. Do total de animais em condição de 

vulnerabilidade, em torno de 172 mil estão sob cuidados de abrigos e ONGs, conforme 

levantamento do IPB (2019). Por volta de 96% são compostos de cães, o que 
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representa cerca de 165 mil. A população de gatos em situação de abandono chega 

a quase 7 mil (4%). 

Para o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, abrigo de cães e gatos é 

“um local que reúne e cuida de um número considerável desses animais, em sua 

maioria recolhido das ruas” (FNPDA, 2018). Ainda, segundo o FNPDA, um abrigo tem 

como tarefa ser um reduto para os animais, funcionando sempre como um local de 

passagem, para que futuramente seja alcançado a recolocação destes em um lar 

definitivo.   

Além do aumento do abandono, a relevância acerca do tema é corroborada por 

casos recentes de maus-tratos contra animais, que tiveram grande repercussão1 nos 

últimos anos. Em 2018, um caso de alta repercussão de violência contra um cão 

abandonado destacou-se no Brasil. O segurança do supermercado Carrefour, em 

Osasco, agrediu e levou a morte um cachorro que andava pelo local, utilizando-se de 

uma barra de ferro. O impacto nas redes sociais foi instantâneo, gerando um alcance 

negativo de cerca de 47 milhões de pessoas, entre os dias 28/11 até 6/12, segundo 

análise feita pelo Grupo Comunique-se.   

Como forma de prevenção, a prefeitura de São Paulo criou em 2018 a 

Subsecretaria de Defesa dos Animais. O desenvolvimento desta Subsecretaria 

iniciou-se devido à preocupação pública com as agressões, maus-tratos e o abandono 

do animal doméstico. O órgão é responsável pelo planejamento, articulação, 

formulação e execução de programas e ações voltadas para a defesa dos animais. 

(GOVERNO, 2018)  

Apesar das medidas adotadas, leis criadas para a defesa e manutenção dos 

direitos básicos animais, entre outras providências, as problemáticas acerca do 

abandono e violência contra animais são muito presentes.  

 
1  Em 2018, uma cadela foi baleada por um caminhoneiro no Terminal de Cargas, Zona Norte de São 
Paulo. O caso teve repercussão nos principais jornais do estado de São Paulo. 
 
No mesmo ano, um homem espancou um cão até a morte no município de São Francisco de 
Itabapoana, estado do Rio de Janeiro. O acontecimento gerou revolta nas redes sociais e repercutiu 
nos telejornais locais.  
 
O principal caso, de repercussão nacional, foi o de Manchinha, animal assassinado por um segurança 
da rede Carrefour, em 2018. O alcance nas mídias digitais foi expressivo, levando o supermercado a 
se pronunciar e afastar o acusado.  
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Levando em consideração os aspectos anteriormente mencionados, a 

pergunta-problema respondida neste trabalho é: Como um documentário pode retratar 

a reintegração de cães e gatos abandonados através do trabalho de um abrigo 

animal?  

O objetivo principal deste trabalho foi realizar um produto em formato 

audiovisual do gênero documentário em modo reflexivo (NICHOLS, 2016), que retrata 

o cotidiano e os trabalhos realizados por um abrigo animal, buscando gerar 

questionamentos do público: 1. A reflexão acerca da vida do animal doméstico, ser 

que necessita de condições básicas para a sobrevivência; 2. A respeito do abandono; 

3. A conscientização sobre a necessidade da reinserção do animal doméstico 

desabrigado na sociedade. 

Em relação aos objetivos secundários, pode-se destacar o compromisso em 

engajar o público, para torna-los indivíduos mais conscientes e atuantes na causa 

animal. Além disso, trazer conhecimentos e elucidação sobre o funcionamento de um 

abrigo de animais, quem atua e seu cotidiano. Ademais, enfatizar as histórias das 

fontes participantes no documentário, em busca de gerar reflexão e sensibilização 

sobre o assunto.  

Ao assistir a um documentário ou a uma reportagem, o telespectador busca a 
verdade sobre determinado fato, lugar, pessoa ou qualquer outro tipo de 
objeto. No entanto, o jornalismo não é o repasse da verdade, mas a narração 
de ações discursivas que permitem construir diferentes universos de referência 
para a definição de sentidos. Ao escolher determinadas situações, entre 
tantas, e dar-lhes uma nova roupagem através de seu estilo pessoal, o 
jornalista está interferindo na realidade. Assim, o novo mundo criado na mente 
dos leitores ou telespectadores e que está para ser interpretado já não é mais 
o mundo “real” e sim sua representação. E essa interpretação só se dá por 
uma ação mediatizada de percepção do objeto. (MELO et al., 1999, p. 4) 

 

A justificativa para a realização deste trabalho deve-se a importância atual do 

tema, no qual o abandono animal apresentou uma tendência de agravamento nos 

últimos anos, e cresceu ainda mais desde 2020 devido à pandemia de coronavírus. 

Da mesma forma, destacar a ajuda social que os abrigos realizam para resgatar, 

reinserir e doar cães e gatos abandonados em um lar com condições de vida e bem-

estar adequado. 

O documentário foi escolhido como produto porque é uma forma de reprodução 

do real acessível ao público. Esse tipo de formato ajuda a articular questionamentos 

e raciocínios ao telespectador, e ajudam na codificação de representações essenciais 
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à sociedade. O formato em imagem e som oferece ao público uma visão mais palpável 

sobre o tema, introduzindo-o em perspectivas da realidade, com o propósito de 

clarificar seus argumentos. 

Para fazer com que o telespectador crie indagações próprias, foi pensado um 

documentário de modo reflexivo, tendo em vista que “o modo reflexivo é o modo de 

representação mais consciente de si mesmo e aquele que se questiona. O acesso 

realista ao mundo, a capacidade de proporcionar indício convincente, a possibilidade 

de prova incontestável (...)” (NICHOLS, 2016, p. 166) 

Desta forma, o jornalismo ambiental associa-se ao produto audiovisual, para 

assegurar funções básicas: o propósito de informar, explicitar e gerar soluções sobre 

os problemas e a função política de mobilização e engajamento da sociedade 

(BUENO, 2007) sobre o abandono, a reinserção do animal abandonado em um abrigo 

e a necessidade social do trabalho realizado por abrigos no Brasil. 

 

O Jornalismo Ambiental é, antes de tudo, jornalismo (que é o substantivo, o 
núcleo da expressão) e deve ter compromisso com o interesse público, com 
a democratização do conhecimento, com a ampliação do debate. Não pode 
ser utilizado como porta-voz de segmentos da sociedade para legitimar 
poderes e privilégios. (BUENO, 2007, pg. 36) 
 

 
Tais levantamentos e pesquisas acerca do tema foram a base para a 

constituição do documentário, que retrata o cotidiano do abrigo Lar Transitório de 

Animais do ABC, a importância da ajuda animal, além das histórias e vivências dos 

voluntários e funcionários. Ao todo, a obra audiovisual compõe-se por cinco 

entrevistados com diferentes funções e atributos no abrigo.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Abandono de animais e ação de abrigos  

O Brasil possui o segundo maior número de animais domésticos do mundo, é 

o que aponta o IBGE (2013). Com mais de 130 milhões de bichos de estimação, o 

país detém um número de cães e gatos maior que o de crianças, de acordo com o 

instituto.  

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, no ano de 2013, mostrou que dos mais de 65 milhões de 

domicílios no país, aproximadamente 44% possuíam ao menos um cachorro, e 17% 

um gato nas residências.  

Embora o número de pets em domicílios seja expressivo, a quantidade de cães 

e gatos desabrigados no Brasil é alarmante. De acordo com o Instituto Pet Brasil 

(2019), aproximadamente 3,9 milhões de bichos domésticos estão abandonados e 

vivem em situação de vulnerabilidade, o que origina problemas de caráter sanitário, 

econômico e social. 

Com a ajuda de ONGs e abrigos, uma parcela dos cães e gatos abandonados 

em situação de desamparo têm a possibilidade de ter um tratamento e vivência com 

condições adequadas e dignas. A pesquisa do Instituto Pet Brasil, de 2019, concluiu 

ainda que o Brasil possui mais de 170 mil animais sob os cuidados de ONGs e abrigos, 

entre as mais de 370 instituições existentes no país. Elas realizam um papel social 

relevante, visto que ajudam de forma efetiva um problema que os poderes 

governamentais não conseguem sanar. 

Para o Ministério Público do estado de São Paulo, as ONGs exercem um papel 

importante em prol dos animais, devido a dedicação no cumprimento das leis editadas 

em defesa dos bichos abandonados. Através da cartilha de defesa animal, criada em 

2015, o MP-SP busca orientar a população acerca dos abusos, maus-tratos e a 

conscientização da vida.   

Tratando-se dos direitos básicos dos animais, em 2007, a Câmara dos 

Deputados instituiu o Código Federal de Bem-Estar Animal, que estabelece as 

diretrizes e normas para a garantia de direitos básicos e princípios de bem-estar. 
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Conforme o artigo 4° do Código Federal de Bem-Estar Animal: 

 

Os animais devem ser mantidos em ambiente que garanta cada fase de seu 
desenvolvimento, considerando idade e tamanho das espécies, devendo ser 
consideradas as condições sanitárias e ambientais, de temperatura, umidade 
relativa, quantidade e qualidade do ar, níveis de luminosidade, exposição 
solar, ruído, espaço físico, alimentação, enriquecimento ambiental e 
segurança, conforme as necessidades físicas, mentais e naturais dos 
animais.  

 

Apesar da legislação vigente assegurar as condições essenciais de vida e 

prever punições contra o abandono e maus-tratos de animais domésticos, as leis 

mostram-se insuficientes, considerando que a realidade vivida por quase 4 milhões de 

cães e gatos é de abandono e vulnerabilidade, na qual não possuem condições 

básicas de sobrevivência.  

A situação do abandono agravou-se em 2020 com a pandemia de Covid-19. 

De acordo com a Agência Brasil, a influência da pandemia desencadeou um aumento 

no desemprego e a maior vulnerabilidade econômica da população, uma vez que o 

abandono de animais domésticos cresceu 70%, segundo o instituto Ampara Animal. 

Além disso, a morte dos tutores de cães e gatos é uma das razões para o aumento 

desse índice.  

O programa Câmera Record, da RecordTV, exibiu em maio de 2021 uma 

reportagem sobre um casal de idosos residentes de Rio Claro, interior de São Paulo, 

que cuidavam de animais abandonados, contudo faleceram em decorrência do 

coronavírus. Os idosos eram responsáveis por 68 animais, que ficaram desamparados 

após o óbito do casal. Com a ajuda de abrigos e ONGs locais, os cães e gatos 

começaram a ser doados para os moradores, que se mobilizaram em adotar com a 

repercussão2 do caso na região. 

Samylla Moi e Renato Venancio, em A Proteção Jurídica dos Animais: Uma 

breve história, citam Milaré e Loures (2004), que dialogam a respeito da importância 

das ONGs, como entidades sem fins lucrativos que constituem uma espécie de 

estrutura social moderna.  As organizações não governamentais integram o chamado 

terceiro setor, enquanto o Estado seria o primeiro, e mercado o segundo setor. A 

 
2 Mais de 50 cachorros ficam sem lar em Rio Claro após donos morrerem de Covid-19. Matéria 

disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/04/15/mais-de-50-cachorros-

ficam-sem-lar-em-rio-claro-apos-donos-morrerem-de-covid-19.ghtml>  
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função das ONGs nessa estrutura é a de desempenhar um “papel da maior relevância 

na tutela do ambiente ecologicamente equilibrado, nos planos local, regional, nacional 

e global”.  

Afirma-se ainda que essas entidades são vastas e promissoras nas 

possibilidades de atuação, pois são complementares ao Estado, alcançando campos 

que o Poder Público encontra limitações em solucionar. 

2.2 Documentário 

Segundo Carvalho (2006), o documentário é um estilo de produção audiovisual 

que evidencia fatos reais por meio do recorte de um determinado assunto, 

representando e aprofundando através de imagens e sons determinado tema.  

Há certos modelos de documentário que permitem a representação da 

realidade de maneira crítica e fiel aos fatos. O crítico e teórico de cinema, Bill Nichols 

(2006, p. 73), diz que documentários podem defender uma causa, tendo em vista que 

são necessários argumentos para sua elaboração, ou reiterar um ponto de vista.   

Desta forma, um produto em formato audiovisual busca criar um ponto de vista 

ao telespectador, para que se concretize uma conscientização acerca de determinado 

assunto.  

Para Nichols: 

Os documentários procuram nos persuadir ou convencer, pela força de seu 
argumento, ou ponto de vista, e pelo atrativo, ou poder, de sua voz. A voz do 
documentário é a maneira especial de expressar um argumento ou uma 
perspectiva. (NICHOLS, 2016, p. 73) 
 
 

Apesar de não haver uma definição clara sobre documentário, sabe-se que seu 

objetivo principal é de representar uma visão de mundo, tendo em vista que sua 

reprodução deve ser fiel ao original ou de se transmitir o real, por meio do 

conhecimento ou pelo valor de suas ideias. (NICHOLS, 2016, p. 100)  

Carvalho reitera que a voz utilizada em uma obra documental pretende 

defender uma causa através de um ponto de vista. (CARVALHO, 2006) Esse recurso 

permite construir argumentos lógicos que discutam questões em variadas 

modalidades discursivas. 
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Penafria corrobora com a afirmação de Carvalho, e acrescenta que o ponto de 

vista determina a identificação e a interpretação dos acontecimentos por parte do 

espectador.  

É através do uso da câmera de filmar e da montagem que o documentarista 
define qual o ponto de vista a transmitir e, consequentemente, qual o nível de 
envolvimento do espectador. Durante um plano longo ou um plano sequência, 
o ponto de vista pode alterar-se mas, em geral, podemos dizer que cada plano 
expressa um determinado ponto de vista. Por tal, os espectadores só têm 
acesso a um ponto de vista de cada vez. (PENAFRIA, 2001, p. 2) 

 

Sendo assim, no documentário é crucial um ponto de vista, para criar uma 

perspectiva crítica baseada em argumentos. Essa sucessão de representações reais 

em áudio e vídeo possibilita a criação de uma obra documental. 

2.2.1 Documentário Reflexivo 

Entre os variados gêneros documentais, o de modo reflexivo proporciona o ato 

da persuasão, que é descrita por Nichols através de um olhar autêntico sobre o 

realismo. O estilo favorece a acessibilização de ideias, fazendo com que as formas 

físicas, emocionais e psicológicas se desenvolvam em uma narrativa. (NICHOLS, 

2016, p. 164) 

Lucena comenta acerca do trabalho de Nichols, reforçando que a voz é um 

elemento de comunicação que gera o engajamento. (LUCENA, 2012) Neste caso, a 

voz pode exercer um papel reflexivo, estimulando debates sobre questões sociais que 

necessitam de conscientização. “O modo reflexivo é o modo de representação mais 

consciente de si mesmo e aquele que mais se questiona.” (NICHOLS, 2016, p. 166) 

O documentário reflexivo narra a realidade sob o olhar de inserções subjetivas 

e perspectivas próprias. Retratado por determinado ponto de vista, o modo reflexivo 

de documentário desenvolve-se através do problema da representação do outro, 

agindo em favor do convencimento, da autenticidade e veracidade. (NICHOLS, 2016) 

2.3 Jornalismo Ambiental  

Em Direito dos animais - Um novo e fundamental direito, Chalfun afirma que o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado demanda de proteção aos animais “dando-

lhes natureza difusa e coletiva”. (CHANFUL, 2015, p. 862)  
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Já para Sirvinskas, a fauna é um bem ambiental, no qual deve ser assegurado 

seu equilíbrio ecológico, previsto em Constituição Federal. (SIRVINKAS, 2018) O 

artigo 1° do Estatuto dos Animais, de 2012, garante o direito à vida, o combate aos 

maus-tratos, e outras formas de violência.  

As discussões a respeito da fauna e proteção aos animais são pauta do   

jornalismo ambiental, que tem ligação com a educação ambiental, sendo um porta-

voz de conhecimentos para a preservação do meio ambiente. “O jornalismo ambiental 

andará de mãos dadas com a educação ambiental, pois será um dos seus principais 

instrumentos de atuação.” (XAVIER, 2018, p. 19) 

A relevância e preocupação com o meio ambiente, expandiu-se em meados do 

século XX, com o desenvolvimento e industrialização de países ao redor do mundo, e 

o avanço da deterioração ambiental, que foi se tornando um objeto de estudo. 

De acordo com Xavier: 

 

Esta evolução do conhecimento das questões ambientais que se tem hoje é 
fruto de diversos estudos científicos realizados ao longo do tempo, e o 
crescimento de uma consciência ecologicamente correta somente será 
possível no momento que a população tiver livre acesso às informações sobre 
a real situação do meio ambiente e cruel realidade que traz em seu bojo a 
possibilidade de escassez dos recursos naturais, essenciais à manutenção 
da vida em nosso planeta. (XAVIER, 2018, p. 15-16) 

 

Deste modo, o jornalismo ambiental contribui não somente como um emissor 

informativo, mas também de conscientização para a sociedade.   

Wilson Bueno (2007) substancia o conceito proposto por Xavier (2018), 

concebendo funções básicas ao jornalismo ambiental. Segundo Bueno, o jornalismo 

ambiental desempenha inúmeras funções, contudo define-as fundamentalmente por 

três delas: função informativa, pedagógica e política. A função informativa preenche a 

necessidade de informar a população os principais acontecimentos referentes às 

questões ambientais. A pedagógica tem por propósito a explicitação das causas, a 

elucidação de caminhos para a solução de problemas, e sua solução. A função política 

relaciona-se com a mobilização e engajamento dos cidadãos. (BUENO, 2007) 

A função política, mencionada por Bueno, tem um propósito fundamental na 

execução do jornalismo ambiental, que é a de cativar a sociedade para a 

conscientização e compreensão acerca de problemáticas ambientais.  
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O Jornalismo Ambiental deve propor-se política, social e culturalmente 
engajado, porque só desta forma conseguirá encontrar forças para resistir às 
investidas e pressões de governos, empresas e até de universidades e 
institutos de pesquisa, muitos deles patrocinados ou reféns dos grandes 
interesses.” (BUENO, 2007, p. 36) 
 
 

Desta maneira, não se pode haver uma isenção jornalística, ao falar-se de 

pautas ambientais, tendo em vista que as questões relacionadas ao meio ambiente 

pregam um sentido unilateral. Essa prática jornalística não pode ser isenta, devido ao 

conflito de interesses existentes com outras forças, através de pressões 

governamentais, empresariais e por patrocínio de segmentos reféns dos grandes 

interesses. (BUENO, 2007) 

Esse sentido unilateral do jornalismo ambiental é evidenciado no documentário 

Anjos da Cidade: O direito dos animais, idealizado pela Assembleia Legislativa de 

Roraima. O produto audiovisual aborda as problemáticas do abandono animal, 

questionando os poderes públicos sobre a negligência de condições dos bichos de 

estimação desabrigados que circulam pelas ruas de Boa Vista, e salienta como 

organizações sem fins lucrativos e ativistas da causa animal contribuem para o 

amparo de animais abandonados.  
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3. DESENVOLVIMENTO DA PEÇA 

O trabalho desenvolvido é um documentário de modo reflexivo, que visa 

conscientizar e engajar o público acerca do abandono animal, a importância da ajuda 

realizada por abrigos e ONGs na reinserção destes em lares estruturados, além de 

contar as histórias das pessoas que atuam na causa. Para isso, busquei retratar a 

realidade dos abrigos contando a história de um deles.  

Situado em Ribeirão Pires, o abrigo Lar Transitório de Animais do ABC conta 

com 376 animais resgatados, sendo 240 cães e 136 gatos. Iniciado no ano de 2009 

pela professora e protetora Lúcia Helena de Araújo, o abrigo iniciou-se após Lúcia 

adquirir um terreno de 6.000 metros quadrados no município da região metropolitana 

de São Paulo.  

Atualmente, com quase 400 animais, o abrigo conta com protetores voluntários 

e funcionários, que ajudam no resgate de animais em situação de vulnerabilidade, na 

busca por doações para o mantimento e suprimento de necessidades básicas, a 

realização de castrações e a procura de tutores para estes cães e gatos em um lar 

feliz e saudável. 

3.1 Estilo e Linguagem 

O estilo escolhido para o documentário foi o de modo reflexivo, tendo em vista 

que favorece o realismo, fazendo com que as formas físicas, emocionais e 

psicológicas sejam exploradas na narrativa. (NICHOLS, 2016) 

Por meio da perspectiva de jornalismo ambiental, procurei trazer aspectos 

informativos, pedagógicos e políticos, conceituados por Bueno (BUENO, 2007). A 

função informativa teve um papel de esclarecimento sobre o abandono, a vida de 

bichos domésticos e quão necessária é a manutenção do seu bem-estar. No aspecto 

pedagógico, apresentei questões que explicitam e elucidam ao espectador a ajuda 

prestada pelo abrigo e os voluntários e funcionários atuantes, que ajudam bichos em 

situação de vulnerabilidade, fornecendo a eles condições dignas de vida.  

Na concepção política, procurei abordar pontos que tragam ao público uma 

conscientização a respeito da vida animal, a necessidade de olhar para o abandono 

como um problema social, o engajamento do ser humano em ser um protetor 

independente, além de fiscalizador contra maus-tratos e atitudes que vão contra a vida 

destes bichos. 



20 
 

 
 

Para a produção da peça, tive como inspiração o estilo usado no documentário 

Um Lugar ao Sol (2009), do diretor Gabriel Mascaro. O documentário retrata a vida de 

moradores que vivem em coberturas na cidade do Rio de Janeiro e contam o cotidiano 

de morar no último andar de prédios luxuosos. O ponto importante para a inspiração 

na obra é o fato de Mascaro trazer elementos narrativos que revelem sutilmente a 

realidade de um país tão desigual. O documentário traz uma perspectiva de reflexão 

que paira pelos sessenta e seis minutos de vídeo.  

Outra fonte de inspiração para o trabalho foi o mini documentário Amparando 

vidas: documentário sobre a adoção de animais3, que aborda o tema de maus-tratos 

contra animais de rua e a adoção como forma de reinserção destes bichos em um 

novo lar, que possibilite uma nova vida, saudável e feliz. Utilizei a obra como modelo 

pois além de ter a ver com meu tema e o propósito que quis transmitir, possui uma 

linguagem acessível e esclarecedora, mas que desperta força e reflexão para quem 

assiste.  

Desta forma, considero bastante aderente a distribuição do documentário 

através da vinculação nas redes sociais, sites de vídeo e streaming. Por ser um tema 

bastante discutido na internet, creio que seja o lugar ideal para gerar engajamento. O 

produto audiovisual é destinado ao público em geral, a fim de que entendam melhor a 

necessidade de políticas públicas voltadas para a vida animal e a importância do 

trabalho que abrigos realizam na busca pelo bem-estar de cães e gatos que foram 

abandonados. 

3.2 Entrevistas e gravações 

Na parte de entrevistas e gravações, realizei todo o processo sozinho, no 

entanto precisei da ajuda do meu pai para o deslocamento de casa até o abrigo Lar 

Transitório de Animais do ABC, que fica a dez minutos de carro. As gravações e 

entrevistas aconteceram de outubro de 2020 à abril de 2021 de forma presencial, 

seguindo os protocolos de distanciamento e utilização de máscara devido a pandemia 

de Covid-19.  

As gravações do ano passado foram descartadas com o passar do tempo, pelo 

fato do rumo do documentário ter mudado ao longo dos meses. Inicialmente eu iria 

 
3 Documentário que aborda os maus-tratos contra animais e a adoção como forma de solução para o 
problema. Disponível em <https://vimeo.com/199171313> 
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visitar e conhecer diversos abrigos e ONGs na região, no entanto o acesso foi bastante 

dificultado com a pandemia, nos quais muitos deles estão restringindo visitas para 

evitar possíveis contaminações. Tendo em vista a dificuldade para fazer o 

documentário de forma presencial e a maior facilidade, optei por focar somente em 

um deles e dar voz a história do local. Devido ao fato do meu pai ser voluntário do Lar 

Transitório há alguns anos, vi a oportunidade de poder ter o acesso facilitado e a ajuda 

de todos os voluntários e funcionários.  

Em fevereiro reestruturei o meu roteiro de documentário e comecei a organizar 

novamente as gravações e entrevistas. Ao todo visitei o abrigo cerca de dez vezes, 

para poder gravar resgates e doações do abrigo, a busca de animais para a realização 

de castrações populares, além do cotidiano do local e as entrevistas, que foram 

agendadas e feitas em março. Apesar de ter um material bruto com mais de 5 horas 

de gravação, muito conteúdo teve que ser tirado devido à falta de tempo para a 

execução do produto. 

Quanto as entrevistas, ao todo foram cinco fontes, cada um com um perfil e 

atuação diferente no abrigo. Pensei em ter perfis distintos para enfatizar o 

protagonismo de cada um e suas vivências, gerando contrastes de personalidades e 

dando um aspecto de pluralidade e complementariedade entre eles.  

Os entrevistados no documentário são: 

 

• Lúcia Helena de Araújo: Professora aposentada, fundadora e dona do 

abrigo Lar Transitório de Animais do ABC. Atua como protetora animal 

desde 2004.  

• Cristiane Tasso: Empresária e Protetora animal independente. Ajuda nas 

doações de cães e gatos por meio das redes sociais e feiras de adoção.  

• Odimauro Mendes Caspirro: Advogado e voluntário. Realiza a parte 

jurídica e administrativa do abrigo. Atua nos resgates e ações. 

• Jéssica Martins: Funcionária do abrigo. Responsável pela manutenção do 

abrigo e cuidado com os animais.  

• Vampre Girotto: Médico veterinário voluntário. Realiza visitas mensais 

para cuidados médicos e castrações. 
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Antes das entrevistas, preparei pautas individuais para cada um deles, com 

perguntas direcionadas. Dessa forma, a entrevista foi muito mais eficiente e ajudou no 

propósito de transmitir a subjetividade de cada um. Tendo em vista as singularidades 

das fontes, explorei e me utilizei delas para criar uma autenticidade em cada 

personagem.  

Na Lúcia destaquei o lado mais humano, de se dedicar a causa animal sem 

pensar, somente seguir sua missão. No de Cristine optei pela ação mais cativante, 

afim de gerar um engajamento próprio do público. Com o Odimauro, pude trabalhar o 

perfil mais voltado ao racional, pautado no equilíbrio. Na Jéssica a parte emocional é 

o ponto alto, aflorando o lado mais irracional do amor e vínculo com o abrigo e os 

animais.  Por último, com o doutor Vampre foi focado o lado mais técnico sobre o 

tema. 

3.3 Montagem e Edição 

A montagem e edição começaram após a finalização das gravações, em abril. 

O primeiro passo para a montagem do produto foi a estruturação através de um mapa 

mental, separado por tópicos primários e secundários. Pensei em uma montagem que 

fosse intercalada por transições, para dar tempo e respiro a cada bloco do produto.  

A decupagem e edição durou cerca de mês, na qual primeiramente montei os 

vídeos em sequência, de acordo com o roteiro final. Em seguida, fiz a quebra de 

blocos, com transições que pudessem me ajudar a criar uma maior coesão e conexão 

entre as falas dos personagens. 

O documentário, com pouco mais de 22 minutos, foi editado por mim utilizando 

o aplicativo Adobe Premiere. Já tinha bons conhecimentos de edição e pude aprimorá-

los ainda mais executando essa função no trabalho. Aprendi a criar efeitos novos, 

tratar áudio, melhorar e ajustar a cor, entre outros aspectos. 

Para a composição sonora e estética, utilizei faixas de música sem direitos 

autorais do artista Aleksandr Shamaluev, disponibilizado gratuitamente no 

SoundCloud. Quanto a parte estética, optei por um filtro de cor que trouxesse vida, 

mas também um tom dramático. Pensando nisso, me utilizei de tons terrosos com alta 

saturação e contraste. Além disso, trabalhei com estilos de fontes variadas, para ter 

uma identidade própria no documentário, com o intuito de um estilo minimalista, 

elegante e simples.  
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3.4 Divisão do documentário 

O documentário foi dividido em partes, para criar uma linha narrativa lógica ao 

público. No início da obra, começo com uma contextualização atual sobre o aumento 

do abandono e a importância da ação de abrigos no Brasil, que buscam retirar cães e 

gatos da situação de vulnerabilidade. Ainda nessa etapa, dou a introdução do 

problema no cotidiano do abrigo: a realidade do abandono. Estava a caminho do 

abrigo com meu pai, Odimauro, e a Lúcia Helena, e ao chegarmos nos deparamos 

com um cachorro preso em uma corrente, em situação de abandono. É uma prática 

comum em abrigos e ONGs que se aconteça esse tipo de coisa. Nesse momento 

retirei a câmera de dentro do carro e comecei a registrar, mesmo que sem nenhum 

tipo de produção. O documentário começa assim, portanto.  

No primeiro bloco da peça, apresento as fontes que participam do documentário 

e o início de seu vínculo com animais e com o abrigo, na perspectiva subjetiva de cada 

um. Após a primeira transição, que acontece com imagens apoiadas por música de 

fundo, começo um novo bloco.  

O segundo consiste no tema do resgate animal, onde acompanho um resgate 

de três gatinhos que foram deixados na frente de uma mecânica. A dona do 

estabelecimento ligou aos prantos para o abrigo questionando se não poderiam 

resgatá-los, pois não havia ninguém com condições de criá-los. Ainda no segundo 

bloco, abordo o tema da castração e adoção de animais, pois estes cuidados estão 

muito relacionados ao processo de reinserção dos bichos em um novo lar.   

Com a transição da chuva, se inicia o terceiro bloco. Essa parte foi pensada 

para evidenciar os propósitos das fontes, suas relações com o abrigo e os animais, 

além da importância em poder reabilitar e dar ressignificação para a vida destes 

animais. Neste bloco também abordo as percepções e sonhos futuros. Considero que 

esse seja o ponto alto do documentário, pois mostra que a transformação não ocorre 

somente na vida dos animais, mas na de pessoas que trabalham incessantemente 

para assegurar o bem-estar e qualidade de vida a eles.  

Na concepção inicial, pretendia finalizar o projeto com a adoção de um animal 

através das feiras de adoção, mas devido a pandemia e a suspensão das feiras 

presenciais, não foi possível realizar essa etapa. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após finalizada a produção deste trabalho, pude responder à pergunta-

problema mencionada na introdução: ‘Como um documentário pode retratar a 

reintegração de cães e gatos abandonados através do trabalho de um abrigo animal?’ 

e concluir que as ações realizadas pelo abrigo Lar Transitório de Animais do ABC são 

transformadoras na vida de cães e gatos em situação de vulnerabilidade, dando uma 

nova perspectiva de vida, assegurando seus direitos básicos de sobrevivência e 

dando a possibilidade de conectá-los a um novo lar, repleto de amor e cuidado. Além 

do mais, considero que essa realidade também é impactante para as pessoas que 

trabalham e atuam na causa animal. Percebo que o abrigo influencia os voluntários e 

funcionários de um modo a serem mais conscientes e empáticos com a vida, o 

cuidado, o respeito e o bem-estar de animais e de seres humanos.  

Ao longo da execução do produto enfrentei diversos obstáculos, entre eles a 

impossibilidade de acesso a outros abrigos, a limitação e a restrição causada pela 

pandemia de coronavírus no país. Esse fato acabou alterando bastante o percurso 

durante a busca por fontes e locais para gravação. No mais, problemas pessoais me 

prejudicaram na administração das tarefas, fazendo com que eu tivesse que alterar 

pontos para dar ritmo e fluidez ao trabalho, de acordo com minhas exigências pessoais 

e acadêmicas. 

No mais, penso que esta produção foi importante para me aprofundar com as 

práticas jornalísticas de maneira mais complexa. Presumo que consegui 

desempenhar minhas habilidades obtidas durante toda a graduação, mantendo a 

postura profissional e ética em conexão com a realidade abordada.  

A ideia de retratar o cotidiano de um abrigo e suas histórias veio quando iniciei 

a disciplina de projetos em jornalismo, no início de 2020. Naquele momento, meu pai 

tinha acabado de adotar a Meg, uma cadela Yorkshire resgatada de um abrigo 

clandestino. Ela ficava trancada em gaiola e servia como reprodutora, para que seus 

filhotes fossem vendidos. Em casa, ela aprendeu a ter confiança nas pessoas, a 

brincar, a correr e a latir. Com certeza a realidade dela foi transformada graças ao 

abrigo. Mas com a chegada dela, a de minha família também.  

 

 

  



25 
 

 
 

5. REFERÊNCIAS  

5.1 Bibliográficas 

ANIMAL, Fórum Nacional de Proteção e Defesa. Bem-estar animal em abrigos de 

cães e gatos. s/d. Disponível em: http://www.agrarias.ufpr.br/portal/mvc/wp-

content/uploads/sites/32/2018/07/Bem-Estar-em-Abrigos-FNPA.pdf. Acesso em: 27 

fev. 2020. 

 

BRASIL, Instituto Pet. País tem 3,9 milhões de animais em condição de 

vulnerabilidade. 2019. Disponível em: http://institutopetbrasil.com/imprensa/pais-

tem-39-milhoes-de-animais-em-condicao-de-vulnerabilidade/. Acesso em: 17 abr. 

2020. 

 

BRASÍLIA. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Código Federal de Bem-Estar Animal. 

2007. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2A83AD

6EEEC66569AAF788D03E8B6E5A.node1?codteor=441339&filename=Avulso+-

PL+215/2007. Acesso em: 19 abr. 2020. 

 

BUENO, Wilson da Costa. Jornalismo Ambiental: explorando além do conceito. 

Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba: Editora UFPR, n.15, pp.33-44, 

jan/jun. 2007. 

 

CARVALHO, Márcia. O documentário e a prática jornalística. Revista Pj:Br – 

Jornalismo Brasileiro. Ed. 07, 2º semestre de 2006. Disponível em: 

http://www2.eca.usp.br/pjbr/arquivos/ensaios7_d.htm. Acesso em: 24 nov. 2020. 

 

DIAS, Silene Silva. Polícia encerra investigações sobre morte de cadela no Rio. 

Rio de Janeiro, 19 dez. 2018. Disponível em: 

https://revistagloborural.globo.com/Colunas/planeta-bicho/noticia/2018/12/policia-

encerra-investigacoes-sobre-morte-de-cadela-no-rio.html. Acesso em: 2 jul. 2020. 

 

http://www.agrarias.ufpr.br/portal/mvc/wp-content/uploads/sites/32/2018/07/Bem-Estar-em-Abrigos-FNPA.pdf
http://www.agrarias.ufpr.br/portal/mvc/wp-content/uploads/sites/32/2018/07/Bem-Estar-em-Abrigos-FNPA.pdf
http://institutopetbrasil.com/imprensa/pais-tem-39-milhoes-de-animais-em-condicao-de-vulnerabilidade/
http://institutopetbrasil.com/imprensa/pais-tem-39-milhoes-de-animais-em-condicao-de-vulnerabilidade/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2A83AD6EEEC66569AAF788D03E8B6E5A.node1?codteor=441339&filename=Avulso+-PL+215/2007
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2A83AD6EEEC66569AAF788D03E8B6E5A.node1?codteor=441339&filename=Avulso+-PL+215/2007
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2A83AD6EEEC66569AAF788D03E8B6E5A.node1?codteor=441339&filename=Avulso+-PL+215/2007
https://revistagloborural.globo.com/Colunas/planeta-bicho/noticia/2018/12/policia-encerra-investigacoes-sobre-morte-de-cadela-no-rio.html
https://revistagloborural.globo.com/Colunas/planeta-bicho/noticia/2018/12/policia-encerra-investigacoes-sobre-morte-de-cadela-no-rio.html


26 
 

 
 

G1 (São Paulo). Brasileiros têm 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos, aponta 

IBGE. 2013. Disponível em: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/06/brasileiros-

tem-52-milhoes-de-caes-e-22-milhoes-de-gatos-aponta-ibge.html. Acesso em: 10 

maio 2020. 

 

GOMES, Rosangela, CHALFUN, Mery. Direito dos animais – um novo e 

fundamental direito. 2010. Disponível em: 

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/salvador/mery_chalfun.pdf. Acesso 

em: 06 jun. 2020. 

 

GOVERNO, Portal do. Por conscientização, SP cria Subsecretaria de Defesa dos 

Animais. 2018. Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/por-

conscientizacao-sp-cria-subsecretaria-de-defesa-dos-animais/. Acesso em: 05 mar. 

2020. 

 

LINS, Consuelo; MESQUITA, Cláudia. Filmar o real: sobre o documentário 

brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2008.  

 

LUCENA, Luiz Carlos. Como fazer documentários. São Paulo: Summus, 2012.  

 

MARIN, Ana. Mais de 50 cachorros ficam sem lar em Rio Claro após donos 

morrerem de Covid-19. 2021. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-

regiao/noticia/2021/04/15/mais-de-50-cachorros-ficam-sem-lar-em-rio-claro-apos-

donos-morrerem-de-covid-19.ghtml. Acesso em: 16 maio 2021. 

 

MARRA, Livia. Morte da cadela Manchinha completa um ano; o que mudou?. São 

Paulo, 28 nov. 2019. Disponível em: 

https://bompracachorro.blogfolha.uol.com.br/2019/11/28/morte-da-cadela-

manchinha-completa-um-ano-o-que-mudou/. Acesso em: 1 jul. 2020. 

 

MELO, Cristina, MORAIS, Wilma de, e GOMES, Isaltina. O documentário como 

gênero jornalístico televisivo. Campinas: 1999. 

 

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/06/brasileiros-tem-52-milhoes-de-caes-e-22-milhoes-de-gatos-aponta-ibge.html
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/06/brasileiros-tem-52-milhoes-de-caes-e-22-milhoes-de-gatos-aponta-ibge.html
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/salvador/mery_chalfun.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/por-conscientizacao-sp-cria-subsecretaria-de-defesa-dos-animais/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/por-conscientizacao-sp-cria-subsecretaria-de-defesa-dos-animais/
https://bompracachorro.blogfolha.uol.com.br/2019/11/28/morte-da-cadela-manchinha-completa-um-ano-o-que-mudou/
https://bompracachorro.blogfolha.uol.com.br/2019/11/28/morte-da-cadela-manchinha-completa-um-ano-o-que-mudou/


27 
 

 
 

MÓL, Samylla, VENANCIO, Renato. A proteção jurídica aos animais no Brasil: 

uma breve história. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014. 

 

NICHOLS, Bill. Introdução ao Documentário. 6 ed. São Paulo: Papirus, 2016. 

 

OLIVEIRA, Roberto de. Após onda de adoções, abandono de animais domésticos 

dispara 70% na pandemia. Folha de São Paulo.  2021. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/02/apos-onda-de-adocoes-abandono-

de-animais-domesticos-dispara-70-na-pandemia.shtml. Acesso em: 14 maio 2021. 

 

OLIVETO, Paloma. Estudo aponta que convívio com animais de estimação pode 

prevenir doenças. 2019. Disponível em: 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-

saude/2019/08/24/interna_ciencia_saude,778895/estudo-aponta-que-convivio-com-

animais-de-estimacao-prevenir-doencas.shtml. Acesso em: 12 mar. 2020. 

 

PASQUINI, Patrícia. Pandemia de Covid-19 deixa legião de pets órfãos após a 

morte de tutores. Folha de São Paulo. 2021. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/05/pandemia-de-covid-19-deixa-legiao-

de-pets-orfaos-apos-a-morte-de-tutores.shtml. Acesso em: 14 maio 2021. 

 

PENAFRIA, Manuela. O ponto de vista no filme documentário. 2001. Disponível 

em: 

http://www.filmes.seed.pr.gov.br/arquivos/File/Opontodevistadofilmedocumentario.pd

f. Acesso em: 24 nov. 2020. 

 

SÃO PAULO. MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO.  Cartilha de defesa animal. 

2015. Disponível em: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/defesa_animal_2015_06_11_dg.

pdf. Acesso em: 10 maio 2020. 

 

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 16. ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018.  

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2019/08/24/interna_ciencia_saude,778895/estudo-aponta-que-convivio-com-animais-de-estimacao-prevenir-doencas.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2019/08/24/interna_ciencia_saude,778895/estudo-aponta-que-convivio-com-animais-de-estimacao-prevenir-doencas.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2019/08/24/interna_ciencia_saude,778895/estudo-aponta-que-convivio-com-animais-de-estimacao-prevenir-doencas.shtml
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/defesa_animal_2015_06_11_dg.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/defesa_animal_2015_06_11_dg.pdf


28 
 

 
 

 

SP, Bom dia. Cadela é baleada por caminhoneiro na Zona Norte de SP e socorrida 

por PMs. São Paulo, 6 dez. 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-

paulo/noticia/2018/12/06/cadela-e-baleada-por-caminhoneiro-na-zona-norte-de-sp-e-

socorrida-por-pms.ghtml. Acesso em: 2 jul. 2020. 

 

TOMAZ, Kleber. Polícia de SP conclui inquérito e culpa segurança do Carrefour 

por agressão e morte de cachorro. 2018. Disponível em: 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/12/18/policia-de-sp-conclui-inquerito-

e-culpa-seguranca-do-carrefour-por-agressao-e-morte-de-cachorro.ghtml. Acesso 

em: 09 mar. 2020. 

 

UNESCO. Declaração Universal dos Direitos dos Animais. 1978. Disponível em: 

http://www.urca.br/ceua/arquivos/Os%20direitos%20dos%20animais%20UNESCO.p

df. Acesso em: 06 mar. 2020. 

 

VELASCO, Clara. Brasil tem mais de 170 mil animais abandonados sob cuidado 

de ONGs, aponta instituto. 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-

paulo/noticia/2019/08/18/brasil-tem-mais-de-170-mil-animais-abandonados-sob-

cuidado-de-ongs-aponta-instituto.ghtml. Acesso em: 16 abr. 2020. 

 

XAVIER, Ivanaldo. Da prensa ao jornalismo ambiental. Maringá: Viseu, 2018. 

 

5.2 Audiovisuais 

A BUSCA por lares para 68 cães desamparados após a morte de casal por covid-

19. Rio Claro: Recordtv, 2021. (12 min.), son., color. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=LL61BTGjr7M&ab_channel=C%C3%A2meraRec

ord. Acesso em: 21 maio 2021. 

 

AMPARANDO vidas; documentário sobre adoção de animais. Natal: Tv Tribuna, 

2017. (5 min.), son., color. Disponível em: https://vimeo.com/199171313. Acesso em: 

24 maio 2021. 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/12/06/cadela-e-baleada-por-caminhoneiro-na-zona-norte-de-sp-e-socorrida-por-pms.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/12/06/cadela-e-baleada-por-caminhoneiro-na-zona-norte-de-sp-e-socorrida-por-pms.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/12/06/cadela-e-baleada-por-caminhoneiro-na-zona-norte-de-sp-e-socorrida-por-pms.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/12/18/policia-de-sp-conclui-inquerito-e-culpa-seguranca-do-carrefour-por-agressao-e-morte-de-cachorro.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/12/18/policia-de-sp-conclui-inquerito-e-culpa-seguranca-do-carrefour-por-agressao-e-morte-de-cachorro.ghtml
http://www.urca.br/ceua/arquivos/Os%20direitos%20dos%20animais%20UNESCO.pdf
http://www.urca.br/ceua/arquivos/Os%20direitos%20dos%20animais%20UNESCO.pdf
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/08/18/brasil-tem-mais-de-170-mil-animais-abandonados-sob-cuidado-de-ongs-aponta-instituto.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/08/18/brasil-tem-mais-de-170-mil-animais-abandonados-sob-cuidado-de-ongs-aponta-instituto.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/08/18/brasil-tem-mais-de-170-mil-animais-abandonados-sob-cuidado-de-ongs-aponta-instituto.ghtml


29 
 

 
 

 

ANJOS da Cidade: O direito dos animais. Boa Vista: Tv Assembleia de Roraima, 

2018. (14 min.), Son., color. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=t__8BgoTHb0&t=86s&ab_channel=assembleiarra

ssembleiarr. Acesso em: 04 set. 2020. 

 

UM LUGAR ao Sol. Direção de Gabriel Mascaro. Rio de Janeiro: Simio Filmes, 2009. 

(66 min.), son., color. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=F0tFQEnvThM&ab_channel=FilosofandoCi%C3

%AAnciashumanasemdebate. Acesso em: 14 dez. 2020.  

  



30 
 

 
 

6. APÊNDICES 

 

-Apêndice I  

Autorização de uso de imagem e voz de Cristiane Costa Tasso 

 

  
  



31 
 

 
 

-Apêndice II 

Autorização de uso de imagem e voz de Jéssica Martins de Carvalho 

 

  
  



32 
 

 
 

-Apêndice III 

Autorização de uso de imagem e voz de Lúcia Helena de Araújo 

 

   
  



33 
 

 
 

-Apêndice IV  

Autorização de uso de imagem e voz de Odimauro Mendes Caspirro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
 

 

-Apêndice V 

Autorização de uso de imagem e voz de Vampre Cobaixo Girotto 

 

 


