O que você deve saber
antes de visitar um

ZOOLÓGICO

Em princípio, sou contra a existência dos zoológicos.
O melhor lugar para os animais estarem é na natureza,
livres e soltos. Mas os Zoos existem e precisamos
conversar sobre eles.
O objetivo desta cartilha é falar das coisas importantes
que os Zoos fazem, mostrando um pouco do que
acontece atrás das grades. Sem esquecer que
condenamos o aprisionamento de animais da natureza.
Não se trata de ser a favor ou contra os Zoos.
Mas sim, de possibilitar aos visitantes uma reflexão
sobre o tema e resgatar dos próprios Zoos o seu
caráter pedagógico.
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Os animais do Zoo vão tir
suas principais dúvidas:
no
Por que os animais estão
za?
Zoológico e não na nature
Leão Simbá responde,
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Estou no Zoo não porque eu quis, mas porque foi o lugar
que me acolheu. Muitos animais que moram aqui também
vieram de outros lugares, onde tinha gente muito má
querendo nos vender, sem se preocupar conosco.
O que eu mais queria era voltar para a floresta, pois
tenho parentes que vivem lá e é bem melhor que o Zoo,
mas aqui tem muita gente boa, que cuida bem de nós.

O Zoo compra animais ou
os retira da natureza?
Tamanduá-bandeira Igor,

Aqui onde eu vivo não compram
nem tiram animais da floresta.
Eu, por exemplo, nasci aqui
mesmo no Zoo. Sou o que as
pessoas chamam de animal
‘cativo’. Um montão de amigos
meus nasceram aqui também.
Para nós, que nascemos
aqui ou que sofríamos com
malfeitores, o Zoo é uma
‘casa’ que nos protege.

Mico-leão Dourado Cris,

Outra coisa legal do nosso Zoo, Igor, e
que pouca gente sabe, é o esforço que
eles fazem para não deixar que alguns
animais sejam extintos.
Eu vivia sozinho e hoje tenho um monte
de amigos iguais a mim.
Onça-pintada Lindinha,

Disse tudo, Cris! Nós, as onçaspintadas, somos bem poucas
no mundo e o trabalho do Zoo
para que continuemos existindo
é importantíssimo. Aqui estamos
protegidas e bem cuidadas.

escondem
Por que alguns animais se
quando queremos vê-los?
Chimpanzé
Bob,

Nos escondemos de vez em quando para não
ficarmos estressados. Assim como os humanos
ficariam se milhares de pessoas ficassem
gritando, tirando fotos e os observando o tempo
todo. Então, quando for ao Zoo, não faça muito
barulho ou tire fotos com flash forte.
Se seguir essas dicas, eu apareço!

Por que alguns recintos
do Zoo estão sujos?
Hipopótamo fêmea Glorinha,

O que é sujo para os humanos pode não ser
sujo para nós, os animais. Eu adoro o meu
tanque com água e lama, pois desse jeito
fica mais parecido com o lago onde minha
família vive na floresta
e a minha pele fica na
temperatura certinha.

Zoo?
O que os animais comem no
Girafa Pandinha,

Ser o animal mais alto do mundo tem suas vantagens.
Uma delas é ver, aqui de cima, todos os meus colegas de Zoo.
Outro dia eu ouvi um tratador dizendo que ‘todos os dias são
preparados mais de 900 quilos de comida para os animais’.
Inclusive o meu saboroso feno e minhas frutas.

Jacaré Serginho,

Acontece isso
também com
o mato alto,
Glorinha. Ele
serve para nós
brincarmos, nos
escondermos e
termos nossa
privacidade.

Então, lembre-se
de não dar comida
para os animais.
Até porque aqui no
Zoo tem um
monte de gente
que cuida da
comida de cada
um de nós.

Você viu que, de onde viemos, erámos tristes e mal cuidados.
O ideal é que todos os animais vivam na natureza e livres.
Mas, no nosso caso, o Zoo é um lar que nos ajuda a viver!

DICAS IMPORTANTES AO VISITAR UM ZOO:
Não faça muito barulho ou corra no Zoo,
isso perturba os animais;

Respeite sempre os limites das grades e telas.
Elas protegem você e os animais;

Não pise ou danifique as plantas do Zoo;
Não jogue objetos nos recintos,

pois os animais podem confundir com comida;

Prefira sempre roupas leves e sapatos confortáveis,
o Zoo é grande e isso ajuda bastante;
Fique junto com seus pais, e os pais com os filhos,
durante o trajeto no Zoo;
Se for tirar fotos, prefira sempre sem flash.
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