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Esta pesquisa tem como objetivo analisar antropologicamente a emergência da pauta 

da proteção animal na política municipal eleitoral de Porto Alegre, com base no período 

eleitoral para vereadores (as) de 2012, o qual teve como resultado a eleição da primeira 

candidata declaradamente defensora da causa animal.  
A fim de analisar o fenômeno de forma qualitativa, primeiramente recorreu-se ao 

acompanhamento de programas de propaganda política no horário eleitoral gratuito televisivo 

(de modo a interpretar as falas e discursos dos candidatos), blogs e páginas do Facebook dos 

candidatos, além da participação no evento “Encontro Vozes do Silêncio Animal” (diálogo 

entre candidatos e eleitores interessados na causa animal, durante o período eleitoral). 

Segundamente, aliado ao resultado das eleições optou-se por contatar e entrevistar alguns 

candidatos mais identificados à causa por meio de entrevistas centradas não-diretivas.  

De modo a explorar a motivação dos candidatos na concorrência às eleições na defesa 

da causa animal, procurou-se identificar (com metodologia etnográfica): (1) se a recente 

criação da Secretaria Especial dos Direitos Animais em Porto Alegre e a legislação municipal 

mais atual serviram de significativo/fundamental estímulo para suas candidaturas em favor 

dessa pauta; (2) quais foram as principais propostas para a causa animal; (3) de que forma os 

candidatos conduziram a campanha eleitoral (discurso político); (4) os diferentes graus de 

envolvimento prévio com a causa e quais os sentidos emprestados a este envolvimento: quais 

são as diferentes identidades sociais desses candidatos (veganos, vegetarianos, ambientalistas, 

veterinários, protetores, proprietários de animais, políticos...); (5) se já concorreram 

anteriormente às eleições e (6) quais os partidos que esses candidatos se filiaram e há quanto 

tempo são filiados. 

Os dados parciais da pesquisa apontam para uma heterogeneidade de propostas, perfis 

dos candidatos, diferenciados graus de envolvimento com a causa e um arco amplo de 

identificação partidária (PMDB, PSDB, DEM, PRB, PT, PTB, PV). As propostas estão 

majoritariamente centradas nas políticas de proteção aos animais domésticos, principalmente 

cães e gatos, animais com os quais muitos porto-alegrenses desenvolvem relações 

interespecíficas de tipo especial, mais íntima, até familiar. Inclusive, nas campanhas de alguns 

candidatos, cães e gatos serviram de cabos eleitorais. 

Apesar do grande apelo da questão animal nas atuais sensibilidades urbanas de 

diversos grupos sociais (BLANC; DEMELLO; SORDI; THOMAS) isso ainda não se traduziu 

em um desempenho eleitoral de grande magnitude, tendo em vista que a única candidata eleita 

em Porto Alegre, Lourdes Sprenger, foi eleita por média. Ainda assim, a pauta animal parece 

estar sendo progressivamente incorporada na agenda da política municipal, levando-se em 

consideração a criação de uma secretaria especial dos direitos animais.  

 


