
 
 
 

Micos-leões-da-cara-dourada a caminho de casa 

 

Narrador: Era uma vez uma linda floresta lá na Bahia, com árvores grandes e muitos 

frutos, locais de abrigo e muitos animais. Um belo dia quando todos os animais estavam 

brincando juntos das suas famílias, quando o papagaio gritou: Corram, estão chegando 

caçadores, caçadores.  

Narrador: E todos os animais saem em debandada e espalham-se pela floresta. Mas um 

casal de micos-leões-da-cara-dourada é capturado. O Mico-pai diz: Socorro, fomos 

pegos... socorro não conseguimos sair... Filhote na mata, muito preocupado fala: 

Pegaram nossa mãe e nosso pai... socorro, ficamos sós.... 

Narrador: A Mico-mãe fala com o Mico-pai: Socorro estamos saindo da floresta, para 

onde estamos indo?... 

Narrador: E os caçadores percebem que os animais estavam muito agitados, pulando na 

armadilha e aplicam um tranquilizante nos micos. Neste momento, o Mico-pai disse: 

Estou ficando tonto, ficando tonto... Ah!!!! Mica-mãe você desmaiou!! 

Narrador: Houve um grande silêncio... Os caçadores vendem os micos... O Comprador 

fala: Nooossaaaa que animais lindos e dóceis, mansinhos. Vamos comprar para nossos 

filhos brincarem. 

Narrador: Os compradores levam os micos e chegam na sua casa,, que fica próximo a 

uma floresta, em Niterói. O Comprador diz: Olha o que trouxemos para vocês 

crianças........ 

Narrador: Os pais entregam a gaiola com o casal de micos. As crianças muito felizes 

comentam: Legal! Que bonito, eles têm juba como leão e a cara é toda dourada... esse 

animal vive em qualquer lugar? 

Narrador: As crianças começam a brincar com a gaiola dos micos... mas os micos estão 

sempre agitados e bravos... O Casal de micos fala: Porque estamos presos? Cadê nossos 

filhos? Cadê nossa floresta? Cadê nossa comida... aqui só tem essa comida ruim, sem 

graça, sem sabor... 

Narrador: Os dias passam e os micos continuam bravos... Então as crianças falam para 

seus pais: Não queremos esses micos, eles não deixam a gente brincar com eles e ainda 

fazem muita sujeira, são fedorentos e fazem muito barulho... 

Narrador: Então os pais decidem soltar os animais na floresta mais próxima da sua casa. 

O casal de micos diz: Oba!!!! Liberdade, voltamos para a mata. Hum!! Mas essa floresta 



 
 
 

não é a nossa, cadê nossa família? Cadê nossas árvores? Aqui tem pouca comida, não 

tem lugar para dormir protegido, têm poucos animais e eles são diferentes. Olha esses 

macacos, são os sagüis, eles são muitos, antes eles não eram tantos, eles ficam 

acompanhando a gente e ainda temos que dividir a pouca comida e os poucos locais de 

dormir com eles. 

Narrador: Os micos escutam barulho de motosserra... A floresta vai sendo derrubada 

para a construção de casas... O casal de micos fala: Nossa!! Estão derrubando a floresta. 

O que será de nós? Onde vamos dormir e o que vamos comer? 

Narrador: O tempo passa e os micos ficam mais próximos das casas... Os moradores 

percebem a presença dos micos e começam a colocar alimentos. O casal de micos 

conversa assim: Vamos sair, vamos ficar perto das casas, lá temos alimento fácil... não 

precisamos ficar andando para procurar alimentos. 

Narrador: Então começam a nascer os primeiros filhotes de mico-leão-da-cara-dourada 

em Niterói. E com a maior quantidade de alimentos a população de micos leões cresce, 

ficando cada vez mais próximo das casas. O casal de micos preocupados comentam: 

Ah! Nossa família cresceu e não temos mais espaços, porque a floresta só diminui. 

Estamos isolados e com saudade de nossa antiga floresta. 

Narrador: Um grupo de pesquisadores preocupados com a situação desses macacos que 

estão ameaçados de extinção (ou seja, existe só um pouquinho deles na natureza), inicia 

um trabalho para contar a quantidade de micos na região de Niterói, com objetivo de 

devolvê-los para a floresta da Bahia. Os pesquisadores usam uma gravação do mesmo 

som que os micos fazem para atrair os micos da floresta para perto. O casal de micos, 

que estava ali por perto fala: Olha, tem uma voz parecida com a da nossa família na 

mata. Vamos ver quem é? Tem pessoas estranhas na floresta. O que será que eles 

fazem? Porque tem essa voz parecida com a nossa? 

Narrador: Os pesquisadores encontraram 15 famílias de micos vivendo nas florestas de 

Niterói e decidem que é importante levá-los de volta para a Bahia, porque os micos-da-

cara-dourada estão usando mata onde antes vivia o mico-leão-dourado, que é natural da 

Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Existem quatro micos-leões e cada um vive em um 

local diferente, (o mico-leão-dourado vive no Rio de Janeiro, o mico-leão-da-cara-

dourada vive na Bahia e ainda existem o de São Paulo e o do Paraná). Se um for solto 

na área do outro dá a maior confusão porque os que são soltos vão invadir a casa e 

comer a comida dos que já moravam lá antes!!  

Narrador: Algum tempo depois, os pesquisadores decidem que é hora de capturá-los, 

iniciam o trabalho. O casal de micos vêem as bananas colocadas pelos pesquisadores, 



 
 
 

ficam curiosos e conversam: Olha! Que estranho agora tem bananas sempre no mesmo 

lugar e mais para dentro da floresta. Por que será? Ah!!! Mas vamos comer... 

Narrador: Eles passam a comer as bananas por vários dias até que um dia são 

capturados. A Família de micos se surpreende e dizem: Epa!!! Fiquei preso... Estamos 

todos presos... nossa família inteira... estamos sendo levados... para onde vamos?  

Narrador: Os micos foram capturados e levados para o Centro de Primatologia do 

Estado do Rio de Janeiro (local onde pesquisadores estudam os macacos e seu modo de 

vida), onde passam por alguns exames para saber se estão bem de saúde e para não 

colocar os animais da Bahia em risco. Como eles vivem muito perto da casa das pessoas 

eles podem levar doenças para os outros macacos na floresta. A família de micos 

espantada com aquele local comenta: Nossa!!! Que lugar é esse? Tem outros macacos, 

mas estamos separados. Por quê? 

Narrador: Após um mês, no Centro de Primatologia, os micos são levados para o 

aeroporto para pegarem o avião de volta para a Bahia. A família de micos estranha a 

situação e fala: Nossa! O estamos fazendo dentro dessa caixa de novo?  Para onde 

vamos agora? 

Narrador: Os micos seguem viagem... e no dia seguinte são liberados na floresta da 

Bahia. Já de volta a sua floresta verdadeira a família de micos diz: Noooossaaaaaaaaa! 

Que floresta é essa?  As árvores são grossas, têm muitos frutos e olha que local legal 

para dormir, bem no alto das árvores. Olha tem outros macacos iguais aos que existiam 

onde a gente morava antes e saímos a primeira vez da floresta. Nossa! Esse local é 

muito legal, estamos de volta na nossa floresta, comendo os frutos que conhecemos. 

Espero que possamos ficar aqui o resto de nossas vidas. 

Narrador: Os micos aproveitam a vida de volta a sua floresta. Para garantir sua 

segurança tem um pesquisador que vai todos os dias na mata para ter certeza de que 

todos estão bem. 

FIM 

 

 

 

 

 


