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1.  Introdução 

Existe um enorme desafio na situação dos animais abandonados nas ruas de Manaus e, 
infelizmente, os Centros de Controle de Zoonozes (CCZ), pela própria desinformação no seio 
dos poderes públicos, não conseguem orçamentos suficientes para cumprir o que a legislação 
determina. Sendo assim, as ONGs tornam-se uma alternativa necessária e surge como 

possibilidade concreta a existência de grandes dificuldades para a sua atuação. Nesse 

sentido, uma análise da questão dos animais abandonados a partir da ótica do Grupo de 
Proteção aos Animais (GPA-Manaus) é muito importante, pelas perspectivas de ampliação da 
percepção do problema e das possibilidades de intervenção para, gradativamente, diminuir a 
sua gravidade e, ao mesmo tempo, ampliar a consciência da população sobre os direitos dos 
animais e sobre o seu sofrimento. O projeto tem como objetivos, levantar os resultados até 
agora obtidos e as dificuldades enfrentadas, verificar quais são as melhores estratégias para 
enfrentar o problema dos animais abandonados e tornar a sua situação um item da agenda 

municipal e uma demanda da população, acompanhar feiras de adoção e campanhas de 
esterilização, verificar o seu funcionamento e colher impressões da população e verificar as 
perspectivas de evolução da atual sinergia entre o CCZ e o GPA. 
 
2.  Material e Métodos 

A metodologia foi baseada exclusivamente na realização de entrevistas com associados do 
GPA-Manaus, com veterinários voluntários, com parcela da população atendida nas 
campanhas de esterilização e por meio de participação ativa nessas campanhas. Foi utilizado 
gravador manual e, após a execução, as fitas foram degravadas e analisadas em busca de 

possibilidades de categorização da compreensão dos principais conceitos e da variedade de 
estratégias de ação que hoje existem entre os membros do GPA-Manaus. Sendo, portanto, 
uma análise qualitativa que buscou a construção de uma visão geral da atuação do GPA-
Manaus, da evolução de suas relações com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), das 
perspectivas de evolução da captação de patrocínios, da construção de uma visão 
compartilhada para os próximos dois anos, que é a duração da atual gestão e de uma visão 

mais completa do problema dos animais abandonados. Foram elaborados diferentes 
questionários para as entrevistas, cada um com perguntas categorizadas relacionadas com 
as atividades que o grupo realiza, sobre o grupo em si, os profissionais e voluntários, e 
também sobre a visão da população.   
 
3.  Resultados e Discussões 

 
3.1  Surgimento do Grupo de Proteção aos Animais de Manaus (GPA-Manaus) 

A questão dos animais abandonados em Manaus já se arrasta há décadas e tem sido 
tradicionalmente enfrentada pelo poder público municipal por meio da coleta dos animais e 

sua eutanásia por meios cruéis (Carvalho, 2010; STJ, 2009; Muller, 2009). Na década de 

1990, começaram a surgir iniciativas pontuais de esclarecimento da população sobre o 
problema, realizadas por pequenos e esparsos grupos de pessoas, que pouco dialogavam 
entre si e que tinham visões antagônicas sobre como resolver a questão. Tentou-se, por 
diversas vezes, criar uma Organização Não-Governamental, para juntar esforços na 
realização de campanhas de sensibilização da população para o problema. Os problemas de 
maus tratos cresceram muito e passaram ser aceitos socialmente (Carvalho, s/d; Denis, 
2010), como as vaquejadas e as rinhas de galo e de cachorros.  Isto traz uma problemática 

adicional, que é a naturalização social da crueldade com os animais que acaba voltando-se 
contra as próprias pessoas (Neafa, 2008; Neafa, 2010). Finalmente, nos últimos anos, surgiu 
uma iniciativa que começou a agregar as pessoas amantes de animais em Manaus, que é 
uma lista de discussão eletrônica, a L-Cachorreiros, por onde circulam pedidos de ajuda, 
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convocações para campanhas, etc. Esta lista de discussão deu origem ao GPA-Manaus, grupo 
do qual participam alguns poucos membros da lista. Logo no início, entretanto, já houve uma 
cisão em duas correntes: (1) GPA, que advoga que só deve ser feita a adoção de animais 

vacinados, vermifugados e esterilizados, devendo ser dada prioridade a animais de 
comunidades pobres e que tivessem donos; e, (2) Grupo ConPaixão, que defende a idéia de 
que devem ser priorizados os animais abandonados e de que estes podem ser doados sem 
estarem, vacinados, vermifugados e esterilizados, fora outros aspectos relacionados ao bem 
estar animal. 
 

3.2  Estrutura do Grupo 

A primeira Diretoria do GPA foi eleita por ocasião da fundação do Grupo em 2008 e sofreu 
uma mudança em 2009, após um ano da eleição, quando Presidente e Vice-Presidente 

trocaram de lugar, uma assumindo as funções da outra. Completado o mandato, foi realizada 
uma nova eleição, com renovação quase total da direção. A Diretoria, com mandato de 2 
(dois) anos, está composta atualmente de: Presidente; Vice-Presidente; Secretário; 
Secretário suplente; Tesoureiro; Tesoureiro suplente. 
 

O funcionamento do grupo é realizado em parte por meio de reuniões, que a diretoria realiza 

a cada quinze dias e também por meio de assembléias, que acontecem no decorrer do ano, 
porém com dificuldades, pois o grupo ainda não possui uma sede própria, então é necessário 
que algum associado disponibilize um local para serem efetivadas as reuniões.  
 
O grupo passa por uma fase de busca de novos associados e voluntários, uma vez que os 
antigos cada vez menos participam das atividades do grupo, desta forma, impossibilitando o 
grupo de realizar simultaneamente outras atividades. 

 
O grupo realiza atividades, principalmente de conscientização da população, no que se refere 
ao bem estar animal, posse responsável, legislação sobre a posse e o trato de animais, sobre 
o seu caráter senciente (WSPA, 2008) e também sobre os benefícios da castração. Essas 
atividades, campanhas, são realizadas nas áreas periféricas, onde há um número maior de 
animais abandonados.  
 

Antes da realização das campanhas de esterilização, são feitos cadastros com as pessoas que 
possuem animais domésticos. Alguns dos associados visitam as residências dos donos dos 

animais, preenchem uma ficha, são instruídos como se dará o processo de castração, os 
cuidados pós-castração, a data e horário da campanha, entre outras instruções. 
 
A ajuda de material se dá com o apoio da Sociedade Mundial de Proteção Animal (WSPA), da 

Casa Doberman, do IBAMA e da empresa Pedigree, que disponibilizam recursos para 
confecção de folders, cartazes, banners, etc. O seu conteúdo traz as principais informações 
sobre a questão animal, como a questão da posse responsável, do bem estar animal e da 
importância da adoção e, ainda, informações jurídicas e meios de denúncias de maus tratos 
(SOPAES, 2009; Leitão, 2008) 
 

3.3  Animais domésticos abandonados 

Tratando-se de animais de rua, que deveriam receber uma atenção maior, o grupo tem-se 
demonstrado disposto a dar essa atenção que necessita esses animais que são recolhidos, 

tratados e são levados para adoção, porém, não depende somente dos associados e 
voluntários, pois, seria “enxugar gelo” se o grupo tratasse esses animais e a população 
continuasse a abandonar estes animais nas ruas, por isso, o grupo vem intensificando as 
ações de conscientização, para que esse número de animais domésticos que são 

abandonados venha a diminuir gradativamente, obtendo resultados satisfatórios. 
 
O GPA entende que cuidar de animais abandonados significa abordar o efeito e se esquecer 

da causa. Além disso, o Grupo ConPaixão já vem se dedicando a esses animais, fazendo o 
que pode para conseguir-lhes novos lares. Em função disso, o GPA procura abordar as 
causas, e buscar a sua minimização, por meio de atividades de sensibilização da população. 
Entre as principais categorias de animais abandonados estão os idosos (Madeira & Sampaio, 
2007), doentes, barulhentos, bagunceiros e também aqueles que se enquadram no caso 
anterior, ou seja, aqueles que perderam o interesse de seus guardiões, por terem deixado de 

ser novidade e/ou símbolo de ostentação (Fernando, 2009). Por meio de atividades em 
escolas, o GPA vem difundindo o conceito da posse responsável, a noção de que os animais 
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sentem emoções como os humanos (sencientes) e que cuidar de um animal é como se fosse 
cuidar de algum outro membro qualquer da família. 
 

3.4  Animais domésticos livres e semilivres 

Há animais que um dia tiveram um lar, porém, alguns fatores os levaram a fugir e não voltar 

para a família. Maus tratos é um exemplo de um desses fatores. Representa não só o fato de 
bater no animal. Entende-se por maus tratos também aquilo que faz com o que o animal 
sofra por algum motivo, seja por dor, por fome, por sede e até mesmo por falta de carinho e 
atenção. Estes na maioria são semilivres, possuem um lar, porém, muitas vezes ficam na rua 
e depois voltam para casa. 
 
Através das entrevistas realizadas com as pessoas atendidas nas campanhas de 

esterilização, pode-se perceber que alguns deles, já se dão conta de que maus tratos 
envolvem tudo aquilo relacionado com o sofrimento do animal, não só apenas bater ou 
machucar, evidenciando que cresce lentamente a sensibilidade das pessoas com relação às 
necessidades de seus animais. 
 

3.5  Atividades Realizadas 

As campanhas de esterilização são realizadas, preferencialmente, em áreas periféricas, 
utilizando-se a escola ou uma dependência de alguma igreja. A campanha mais recente foi 

realizada na Escola Aristófanes de Castro, na Comunidade Aliança com Deus, onde foram 
esterilizados 20 animais, entre cães e gatos. A esterilização foi antecedida por uma série de 
oficinas lúdicas e educativas na escola e pelo cadastramento dos proprietários de animais. É 
bom lembrar aqui que, em 2010, com financiamento da WSPA, foram esterilizados 400 
animais no Puraquequara e nas imediações da Escola Agrotécnica de Manaus. As campanhas 
estão dando resultados satisfatórios, na visão geral do grupo, porém essa é só uma parte do 
conjunto de atividades que deveriam estar sendo realizadas. As atividades de sensibilização, 

infelizmente, estão sendo feitas em um ritmo menor que o desejado, por falta de recursos. 
 
A população atendida nessas campanhas acredita nas atividades do grupo e a realização 
destas atividades leva as pessoas a refletir sobre tudo que envolve o seu animal. O Grupo 
espera que essas pessoas passem a informar os seus vizinhos e conhecidos, repassando, 
assim, as informações à outras pessoas.  
 

Ao longo do ano de 2011, o grupo pretende tentar realizar algumas atividades educativas, 
tentando obter patrocínios junto a empresas e apoio de instituições de ensino. Com as 
Secretarias de Educação do Estado e da Prefeitura (SEDUC e SEMED), pretende ainda, 
realizar algumas feiras de adoção e campanhas de sensibilização. 
 
Outro entrave importante para a expansão do grupo é a questão do voluntariado, que 

abrange um número maior de veterinários e de pessoas de apoio, para buscar e levar os 
animais, auxiliar no pré-operatório e em alguma emergência que surgir. O Grupo tem 
tentado sensibilizar os estudantes de veterinária, outros médicos veterinários e tem 
procurado aumentar o número de associados. O que o Grupo solicita é que essas pessoas 
doem um pouco do seu tempo algumas vezes por ano.  
 
A principal parceria que o grupo mantém é com a WSPA, com sede em Londres, e filiais em 

diversos países do mundo, inclusive no Brasil, e também com o Centro de Controle de 
Zoonoses de Manaus (CCZ), que têm realizado juntamente com o grupo, as campanhas nas 
escolas. 
 

Com o Centro de Controle de Zoonoses, a parceria depende da direção que atua no centro, 
pois, é com essa parceria que o grupo tem como participar das atividades que o centro 
realiza, como a preparação dos animais para adoção, a ajuda para esterilizar os animais que 

estão em uma longa fila de espera. Com a atual direção, surgiram alguns entraves 
operacionais. O Grupo, porém, mesmo com essas dificuldades, está se esforçando para 
reerguer uma boa parceria com o centro e voltar a ter uma boa relação, para voltar a 
realizar trabalhos conjuntos, que sempre se mostraram muito mais produtivos.  
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4. Conclusão 

O Grupo de Proteção aos Animais como pôde ser visto durante a pesquisa, relatou diversos 
problemas enfrentados pelo grupo, pois, o mesmo não recebe o apoio necessário para que as 
atividades que são realizadas sigam em frente. A ajuda vem das pessoas voluntárias, 
anuidades dos poucos associados, vendas de produtos da lojinha virtual, patrocínios 

esporádicos, limitando, desta forma, as atividades.  
 
Apesar das dificuldades, o grupo tem obtido bons resultados, considerados relevantes para a 
densidade do problema que Manaus enfrenta, no caso, dos animais abandonados. O grupo 
focaliza sua atuação na conscientização da população em relação aos animais domésticos, 
sempre com o objetivo de ensinar às pessoas os principais conceitos (p.ex. posse 
responsável, animais sencientes) que muitas destas pessoas desconhecem, assim também 

como as Leis que garantem os direitos dos animais. O aumento da conscientização pôde ser 
percebido, durante as entrevistas realizadas com a população atendida nas campanhas de 
esterilização.  
 
O grupo, com a parceria do Centro de Controle de Zoonoses, pretende realizar outras 

campanhas, inclusive levá-las até as escolas de periferia, onde os casos de abandono e maus 

tratos são mais visíveis. A conscientização se dará por meio de palestras, folders e cartazes, 
visando amenizar a situação precária em que Manaus se encontra em relação aos animais 
que vivem hoje nas ruas. 
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