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RESUMO 
 

O debate sobre o desenvolvimento sustentável tem ganhado força ao longo dos 
anos, devido à falta de equilíbrio existente entre o desenvolvimento econômico e a 
preservação do meio ambiente. O turismo é considerado uma das áreas econômicas 
que mais provoca impacto nos recursos naturais, no entanto, o Código de Ética do 
Turismo, da OMT, define algumas vertentes que empreendimentos do setor devem 
seguir, como, por exemplo, proteger a infraestrutura natural utilizada e salvaguardar 
a cultura local. Apesar disso, ainda existem estabelecimentos turísticos que vão 
contra essas regras, como aqueles que utilizam animais como forma de 
entretenimento humano. Com a evolução da tecnologia de informação, juntamente 
com o aumento do número dos meios de comunicação de massa, consumidores 
passaram a ter acesso rápido e fácil a informações sobre as práticas adotadas por 
tais estabelecimentos e sobre o impacto dessas práticas no bem-estar dos animais. 
Diante desse quadro, o presente trabalho tem como objetivo estudar a percepção do 
turista em relação à exibição de mensagens com diferentes focos sobre um parque 
temático que utiliza animais aquáticos para o entretenimento humano, o SeaWorld, 
identificando se tais mensagens despertam diferentes intenções de comportamento. 
Para isso, foi realizada uma pesquisa quantitativa, com 188 alunos graduandos e 
graduados dos cursos de Turismo, Veterinária e Administração. Na primeira etapa 
do questionário, foi apresentando aos participantes um vídeo de propaganda do 
parque SeaWorld e na segunda etapa o trailer do documentário “Blackfish”. Os 
resultados indicam que a mensagem de conteúdo ambiental, que revela informações 
importantes sobre a vida dos animais e o sofrimento pelo qual eles passam durante 
o período de treinamento, tem impacto nas percepções dos respondentes e nas 
suas intenções de visitar o parque. A pesquisa bibliográfica deste trabalho aponta 
ainda diferentes atrativos turísticos que utilizam animais como entretenimento, 
destaca o tratamento aos quais os animais são submetidos nesses 
estabelecimentos, e reflete sobre a importância da educação ambiental do turista.  
 
Palavras- chaves: Animais. Entretenimento. Turismo sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The debate on sustainable development has gained strength over the years due to a 
lack of balance between economic development and environmental preservation. 
Tourism is considered one of the economic areas that causes impact on natural 
resources, however, the Code of Ethics for Tourism, UNWTO defines some aspects 
that sector enterprises should follow, for instance, protecting the natural assets used 
and safeguarding local culture. Nevertheless, there are still tourist establishments 
that go against these rules, such as those using animals as a form of human 
entertainment. With the evolution of information technology, along with the increasing 
number of mass media, consumers now have quick and easy access to information 
on the practices adopted by such establishments and the impact of these practices 
on the welfare of animals. Given this situation, this paper aims to study the 
perception of the tourist regarding the display of messages with different focuses on 
a theme park that uses aquatic animals for human entertainment, SeaWorld, 
identifying whether such messages evoke different behavioral intentions. For this, a 
quantitative research, with 188 undergraduate students and graduates of tourism 
courses, and Veterinary Administration was held. In the first stage of the 
questionnaire was presented to the participants a video advertising the SeaWorld 
park and in the second stage the trailer for the documentary "Blackfish". The results 
indicate that the message of environmental content that reveals important information 
about the lives of animals and the suffering that they go through during the training 
period, has an impact on the perceptions of respondents and in their intentions to 
visit the park. The literature of this work also shows different tourist attractions using 
animals as entertainment, highlights the treatment to which animals are subjected in 
these establishments, and reflects on the importance of environmental education of 
the tourist.. 
 
Key-words: Animals. Entertainment. sustainable tourism.  
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INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre o desenvolvimento sustentável tem ganhado força ao longo 

dos anos, devido à falta de equilíbrio existente entre o desenvolvimento econômico e 

a preservação do meio ambiente. Logo, percebeu-se que os recursos naturais 

utilizados não são infinitos, sendo assim, necessário haver uma conciliação entre 

tais desenvolvimentos. (GOMES, 2006) 

O setor turístico é considerado uma das áreas econômicas que mais provoca 

impacto nos recursos naturais. Porém, o Código de Ética do Turismo, da OMT, 

define algumas vertentes que tais empreendedores devem seguir, como por 

exemplo, proteger a infraestrutura natural utilizada e salvaguardar a cultura local. 

Mas apesar disso, ainda existem estabelecimentos turísticos que vão contra essas 

regras, como aqueles que utilizam animais como forma de entretenimento humano, 

tais estabelecimentos vão de contra o Código da OMT. 

É possível encontrar inúmeros estabelecimentos que são considerados 

atrativos turísticos de determinados destinos, como por exemplo, o SeaWorld, em 

Orlando e o Zoo Lujan, em Buenos Aires. Tais estabelecimentos utilizam dos 

animais como forma de crescer economicamente. 

O desenvolvimento sustentável tem a Internet e outros meios de comunicação 

de massa como facilitadores para a difusão da mensagem sustentável e também 

para a transmissão de informações sobre a gestão de estabelecimentos turísticos 

que possuem animais como atração principal. Assim sendo, é possível encontrar 

artigos, filmes, documentários, reportagens que expõem de forma direta as práticas 

adotadas por tais estabelecimentos.  

As informações que são divulgadas na mídia podem ter diferentes objetivos, 

como por exemplo, divulgar os estabelecimentos turísticos com animais, como forma 

de atrair o turista ou denunciar esses estabelecimentos, expondo os possíveis maus 

tratos que os animais sofrem. Com isso, a evolução da tecnologia de informação, 

juntamente com o aumento do número dos meios de comunicação de massa, 

permitirá, cada vez mais, que consumidores tenham acesso rápido e fácil a 

informações com diferentes focos sobre tais estabelecimentos. Caberá ao turista 

construir a sua opinião com justificativas próprias.  
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Diante desse quadro, o presente trabalho tem como objetivo geral estudar a 

percepção do turista em relação à exibição de mensagens com diferentes focos 

sobre um parque temático que utiliza animais aquáticos para o entretenimento 

humano, o SeaWorld, identificando se tais mensagens despertam diferentes 

intenções de comportamento. E como objetivos específicos, apontar diferentes 

atrativos turísticos que utilizam animais como entretenimento, destacar o tratamento 

aos quais os animais são submetidos nesses estabelecimentos, refletir sobre a 

importância da educação ambiental e identificar a opinião do turista sobre o assunto.  

Para atingir os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa quantitativa, 

com 188 alunos graduandos e graduados dos cursos de Turismo, Veterinária e 

Administração. Os questionários foram elaborados a partir da plataforma online 

Qualtrics (www.qualtrics.com). Na primeira etapa do questionário, foi apresentando 

aos participantes um vídeo de propaganda do parque SeaWorld e na segunda etapa 

o trailer do documentário “Blackfish”, que revela informações importantes sobre a 

vida dos animais e o sofrimento pelo qual eles passam durante o período de 

treinamento. Para o referencial teórico foi feito um levantamento bibliográfico de 

textos que abordavam o uso de animais utilizados para o entretenimento humano no 

Turismo e sobre consumo sustentável. 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos, sendo três elaborados a 

partir de pesquisas bibliográficas e os demais relatando o processo de criação da 

pesquisa de campo e seu resultado, além das considerações finais. O primeiro 

capítulo relata de forma breve o histórico do uso de animais como forma de 

entretenimento, seguindo da apresentação de alguns estabelecimentos que exibem 

animais, juntamente com a descrição do tratamento e as condições que estes 

animais são submetidos. 

O segundo capítulo aborda a introdução do conceito de desenvolvimento 

sustentável, discute o turismo sustentável e mostra a importância do consumidor 

para esse novo quadro em que se encontra a sociedade moderna. No terceiro 

capítulo é abordado o estabelecimento turístico que utiliza de animais aquáticos 

como forma de entretenimento, o parque SeaWorld, utilizado como estudo de caso 

para os questionários aplicados. É apresentada também a criação do parque e suas 

propostas, juntamente com o caso do documentário “Blackfish”, que abalou sua 

estrutura econômica.  
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No quarto capítulo é descrita a metodologia utilizada para a produção do 

presente trabalho e a elaboração da pesquisa de campo. Ainda no quarto capítulo 

são expostos os resultados da pesquisa quantitativa a partir da análise dos 

questionários e também são apresentados alguns comentários deixados por alguns 

participantes na pergunta aberta de opinião. E por fim, as considerações finais do 

trabalho, onde são apresentadas algumas delimitações da pesquisa e propostas 

para estudos futuros.  

O presente trabalho não pretende discutir os aspectos socioculturais 

relacionados ao uso de animais em manifestações culturais. 
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1 ANIMAIS E ENTRETENIMENTO 

 

A sociedade é marcada por mudanças que ocorrem ao longo do tempo, não 

diferente disso a relação entre homem e animais também passou por diversas 

alterações ao longo dos anos.  

Na Grécia Antiga eram feitas procissões para celebrar a volta dos generais da 

guerra, que mostravam escravos e animais exóticos, dando ênfase ao quão longe 

foram os generais vencedores da guerra, sendo estas as primeiras exibições de 

animais para a sociedade, afirma Torres (apud Martins, 2015). 

Em Roma espetáculos semelhantes ganharam força no Império Romano, com 

o Circo Máximo e o Coliseu. Segundo Chalfun (2011), gladiadores faziam exibições, 

no Coliseu de Roma, com animais selvagens para proporcionar diversão para 

população. Considerados uma barbaridade, essas apresentações traziam animais e 

homens em uma arena para lutarem até a morte, enquanto os gladiadores 

demonstravam suas habilidades. A população se divertia com o sangue de homens 

e animais mortos nas arenas do Coliseu, revelando uma sociedade que subjugava 

os animais para impor a exaltação das habilidades humanas.  

Levai (apud Chalfun, 2011, p. 2) nos informa que:  

 

O costume de aprisionar e de exibir animais selvagens e exóticos, a guisa 
de troféus, também decorreu da política imperialista de expansão dos 
territórios, prática comum no século XVI. Nas ruas de Lisboa antiga era 
frequente a Corte apresentar ao povo, em desfile aberto, homens africanos 
e animais selvagens subjugados. D,Manuel, tido como o Venturoso, durante 
seus habituais passeios do Paço da Ribeira até o Rossio, gostava de se 
fazer seguir por um inusitado cortejo zoológico, repleto de paquidermes 
acorrentados, felinos enjaulados, símios barulhentos e pássaros 
aprisionados, trazidos do além-mar. Muitos desses animais cativos, quando 
não negociados com colecionadores particulares, eram exibidos 
publicamente por grupos mambembes ou submetidos a dolorosos 
processos de adestramento. 

 

A custa do sangue desses animais, a sociedade adaptou o uso destes aos 

seus novos hábitos de entretenimento, tendo como base a visão de superioridade do 

homem. Como afirma Singer (apud Chalfun, 2011), o homem é um ser egoísta, 

valoriza a dor humana, seus interesses e valores, ignora os interesses e a dor de 

outras espécies, e quando há conflito de valores, os da espécie humana 
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predominam. O homem acredita que a dor das outras espécies é menos importante 

que a dor humana, entretanto o sofrimento do outro não pode ser ignorado, não se 

pode dar mais valor ao direito de lazer e manifestação supostamente cultural do 

homem em detrimento ao sofrimento dos animais utilizados em tais práticas. 

Contudo a sociedade moderna continua a subjugar os animais, usando-os em 

circos, touradas, transportes, zoológicos, shows, aquários marinhos, atribuindo o 

sinônimo de lazer e cultura ao uso de animais, impulsionando uma indústria que 

aproveita a visão capitalista, voltada para o consumo, para promover a diversão da 

população retirando os animais do seu habitat natural e os introduzindo em locais 

completamente fora de seu contexto habitual sem pensar no bem-estar e 

preservação dessas espécies. Segundo Tuglio (2006), desde as arenas romanas até 

os dias de hoje, percebe-se que o homem alegra-se com o sofrimento alheio. 

Rodrigues (2007, p.55) salienta que: 

 
Tanto a vida do homem quanto a do animal possuem valor. A vida é valiosa 
independentemente das aptidões e pertinências do ser vivo. Não se trata de 
somente evitar a morte dos animais, mas dar oportunidade para nascerem e 
permanecerem protegidos. A gratidão e o sentimento de solidariedade para 
com os animais devem ser valores relevantes na vida do ser humano. 
 

Alguns desses estabelecimentos que utilizam animais como forma de 

entretenimento, podem ter uma importância significativa no aumento da demanda do 

setor turístico de determinados destinos. 

 

1.1 CIRCOS 

 

O circo é um dos estabelecimentos que mais sofreu mudanças 

acompanhando a evolução da sociedade. Segundo Chalfun (2011), nas Olimpíadas 

Gregas as atividades circenses tinham foco nas apresentações de malabarismo, 

ressaltando a destreza e agilidade do homem, sem utilizar animais, mas com o 

tempo esses espetáculos foram desvirtuados devido às atitudes tomadas pelo 

homem.   

Ao logo da história o homem realizava apresentações de circos e teatros para 

a diversão do público onde ele próprio era a principal atração, com atividades 
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circenses repletas de malabarismo. No circo moderno as atrações principais 

passaram a serem elefantes, leões, tigres, ursos, entre outros animais. Esses 

animais são tirados de seu habitat natural ou de zoológicos para atuarem nos circos, 

sendo separados de suas famílias, assim desenvolvendo traumas, stress e 

desenvolvendo um comportamento mais agressivo (CHALFUN, 2011).  

Para obedecerem a seus domadores e assim fazerem as apresentações 

conforme são esperados pelo espectador, estes animais sofrem inúmeros maus 

tratos nos bastidores dos circos. Martins (2015) detalha que os elefantes são 

amarrados sentados, de forma que não possam se mexer, assim, comprimindo os 

órgãos internos causando dor; os felinos (leões e tigres) são queimados na testa 

pelo menos uma vez para não se esquecerem da dor e tem suas garras arrancadas 

e presas extraídas ou serradas; os ursos têm suas patas queimadas para forçá-los a 

ficar sobre duas patas. Com todos esses maus tratos, os animais acabam se auto 

mutilando, batendo a cabeça nas grades e comendo suas próprias patas.  

Martins (2015, p.121) observa que: 

 

É sabido que os animais não humanos são dotados de sentimentos e 
instintos. Assim, como os animais ditos racionais, sentem dor, medo, 
angústia, stress, prazer, desprazer, tristeza, etc. São seres sencientes e que 
devem ter a mesma consideração à vida que qualquer outro ser vivo, pois 
estão todos em um mesmo patamar. 
 

Com objetivo de proteger animais desses tipos de agressões, no dia 11 de 

abril de 2001, foi aprovada no Brasil a lei federal 10.220 que proíbe a participação de 

animais em circos e similares em todo o território nacional. (AGPA, 2015) 

 

Art. 1º - Fica proibida, em todo o território nacional, a exibição de espetáculo 
circense ou similar que tenha como atrativo a exibição de animais de 
qualquer espécie. 
Art. 2º - Os animas referidos nesta Lei compreendem todo ser irracional, 
quadrúpede ou bípede, doméstico, ou selvagem. 
Art 4º - O descumprimento às disposições desta Lei implicará em multa de 
R$100.000,00 (cem mil reais)  
 

Com isso, o circo passou a ter como suas principais apresentações apenas o 

homem e sua arte, como se faz no circo contemporâneo, ou como alguns 

historiadores denominam: o novo circo. Como exemplo deste estilo de circo, existe o 

Cirque du Solei, do Canadá e o Circo de Oz, da Austrália, ambos adaptando a arte 
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circense às exigências da sociedade contemporânea. No Brasil também existem 

alguns exemplos de novos circos como o Circo Popular do Brasil. 

 

1.2. TOURADAS 

 

Na Espanha as touradas (Figura 1) continuam sendo um grande atrativo 

turístico. Além das touradas em Pamplona existe a festa de São Firmino, que atrai 

inúmeros visitantes para cidade, assim como no Brasil, sendo conhecida como Farra 

de Boi. 

 

 
Figura 1 – Toureiro utilizando objeto para ferir o touro 

Fonte: ANDA, 2015 

 

Os primeiros registros mais semelhantes às touradas foram em 1135, com o 

festejo da coroação de Afonso VII, rei de Leão e Castela. E entre 1910 e 1920 a 

tourada se tornou febre nacional, com a rivalidade entre Joselito e Belmonte, 

toureiros famosos por criarem novas manobras espetaculares. (RATIER, 2002) 

Campos (2009) ainda destaca que devido a uma queda de 6,7% no número 

de turistas na Espanha, os responsáveis pelo turismo de Madrid decidiram apelar 

para a divulgação das touradas, utilizando folhetos desses eventos, com todo tipo de 

informações. Ulrike Bohnet, responsável pelo escritório de turismo da cidade afirmou 

que os espanhóis estavam negando uma peculiaridade da Espanha e que 

perceberam o potencial desse atrativo, já que o percentual de turistas estrangeiros 

em festas relacionadas às touradas costuma ser muito grande. (CAMPOS, 2009) 
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Independentemente de toda a polêmica que gira em torno das touradas, esta 

continua tendo um expressivo potencial para o aumento da economia do setor 

turístico da Espanha. Além desta, existe também a Festa de São Firmino (Figura 2), 

um tradicional evento na cidade Pamplona, Espanha, atraindo milhares de visitantes. 

 

 
Figura 2 – Touros e foliões pelas ruas durante o encierro 

Fonte: GAIANET, 2015 

 

A festa acontece desde 1951, no período de 6 a 14 de julho, para 

homenagear o padroeiro da cidade, São Firmino. No primeiro dia de festejo milhares 

de pessoas amarram lenços vermelhos no pescoço, acessório tradicional. Ao longo 

dos nove dias de festividade as pessoas saem às ruas acompanhando os shows, 

procissões, touradas e o tradicional “encierros”. Encierros é a tradicional corrida, na 

qual centenas de homens correm diante de touros pelas ruas de Pamplona até 

chegar à praça de touros da cidade. (FUKUDA, 2010) 

Setti (2013) registrou que segundo estudo feito pela Universidade de La Rioja 

em 2013, todos esses eventos juntos movimentam em torno de 2,5 bilhões de euros 

por ano na Espanha, e atraem cerca de 40 milhões de pessoas, empregando quase 

dez mil profissionais.  

 

1.3 TRANSPORTES POR TRAÇÃO ANIMAL COMO ATRATIVO TURÍSTICO 

 

Reportagem constante do site Andando no Futuro (2015) aponta que o 

transporte por tração animal é o meio de transporte mais antigo do mundo, tendo 
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como marco de seu surgimento a domesticação do animal. Segundo Carvalho 

(2004) os primeiros relatos de domesticação animal dão conta que os egípcios há 

quatro mil anos já possuíam essa prática. 

Como observa Oliveira (2010), não é considerado crime o animal conduzir 

uma carroça, charrete, carruagem ou meio de transporte similar movido por tração, 

desde que sejam respeitados os princípios do bem-estar animal. Mas para haver o 

controle desses animais, Souza (2006) cita existe uma forma de avaliação do bem-

estar animal, denominada de “Cinco Liberdades”, que salienta que o animal deve 

estar livre de fome e de sede; livre de dor, lesões e doenças; livre de desconforto; 

livre de medo e de estresse; e livre para expressar comportamento natural.  

Souza (2006, p. 193) confirma: 

 

A avaliação baseada nas “Cinco Liberdades” funciona como uma lista de 
checagem, permitindo-nos identificar a presença de situações que podem 
comprometer o bem-estar animal, tais como falta de alimento e de água, 
medo, dor, desconforto, ferimentos, doenças, isolamento social ou estresse 
comportamental. As “Cinco Liberdades” permitem uma avaliação qualitativa 
do estado de bem-estar dos animais, utilizando parâmetros que vão de 
“muito bom” a “muito pobre” (1). As consequências de um estado pobre de 
bem-estar, entre outras, podem ser: reduzida expectativa de vida; reduzida 
habilidade para crescer, produzir ou se reproduzir; lesões corporais e 
doença; imunossupressão; patologias comportamentais e supressão do 
comportamento normal; alteração do processo fisiológico normal e do 
desenvolvimento anatômico. 

 

Existem diferentes tipos de transportes com tração animal que são 

considerados atração turística de determinados destinos. 

 

1.3.1. Charretes 

 

Destinos históricos são os melhores lugares para encontrar uma charrete e 

fazer um passeio pelo bairro histórico da cidade.  

Poços de Caldas (MG) é um exemplo de destino que utiliza deste meio de 

transporte para se vender como destino turístico. O site Charretes Poços de Caldas 

(2015) apresenta passeios feitos, tabelados e fiscalizados pela prefeitura da cidade, 

e o roteiro inclui os principais pontos turísticos da cidade. Porém existem casos de 
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morte de cavalos por excesso de passeios, conforme é apresentado na figura 3.  Em 

Minas Gerais existem também charretes nas principais cidades do Circuito das 

Águas: Cambuquira, Caxambu, Lambari e São Lourenço. 

 

 
Figura 3 – Animal morto após dia excessivo de trabalho, em Poços de Caldas. 

Fonte: G1, 2013 

 

Paquetá, no Rio de Janeiro, é mais um destino que utiliza as charretes para 

fazer passeios pela Ilha. Conforme notícia divulgada no G1, em junho de 2013, 

cerca de 43 cavalos foram substituídos por carrinhos elétricos conduzidos pelo 

próprio charreteiro. A decisão foi tomada após denúncias feitas por maus tratos aos 

animais, seguida de uma reunião entre o secretário da pasta, Cláudio Cavalcanti, e o 

prefeito Eduardo Paes. (G1 Rio, 2013) 

Além dos destinos citados existem outros no Brasil que possuem esse tipo de 

passeio como: Petrópolis, Teresópolis, Paraty, Tiradentes e Vitória. Existem ainda 

exemplos internacionais, como o Central Park (Nova York, EUA), Londres (Inglaterra), 

entre outros. 
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1.3.2. Camelos e dromedários 

 

Montaria em camelos ou dromedários é uma tradicional atividade feita em países 

como Marrocos, Emirados Árabes Unidos e Egito. O passeio é oferecido por agências 

para os visitantes, que possuem um grande interesse, pois é algo completamente 

diferente. Ao mesmo tempo em que é feito a montaria também são apresentados pontos 

turísticos do local. 

Aproximando-se do cenário desses países, no Brasil existem as dunas de 

Genipabu, Natal, Rio Grande do Norte. Estimulado pelo cenário das dunas, remetendo 

ao clima desértico, o empresário suíço Philippe Landry, importou da África seis 

dromedários. Ele declarou para o G1 que viveu a experiência de andar de dromedário na 

África do Norte, Índia e Espanha e ao chegar às dunas de Natal, devido à semelhança 

do cenário, começou a pesquisar sobre os animais. Atualmente o investimento do 

empresário lhe rendeu 17 animais, que fazem em média 85 passeios por dia. A ideia do 

empresário ganhou um grande público, devido o ambiente remeter ao deserto e é criado 

um cenário com “fantasias” dadas aos turistas para serem usadas durante o passeio. 

(G1 Rio, 2011)  

Porém, esses animais são originados da África e do sudeste da Ásia, locais que 

possuem um habitat completamente diferente das dunas de Natal, além disso, os 

animais são obrigados a usar mordaça, dificultando a respiração e a ruminação e 

também carregam o peso de uma família inteira, que sentam em equipamentos de 

madeira que são atrelados em suas corcovas. (UNIÃO LIBERTÁRIA ANIMAL, 2015). 

 

1.3.3. Elefantes 

 

Os elefantes na Tailândia eram utilizados para transportar carga das plantações 

para as indústrias madeireiras, mas após a proibição da poda de árvores em 1989, estes 

foram considerados inúteis e acabaram nas ruas ou no comércio turístico.  (ANDA, 2014) 

Eles pintam telas como forma de espetáculo para os turistas em Lampang, no 

norte da Tailândia (Figura 4), e por não terem criatividade como instinto natural, são 

controlados por suas trombas pelos mahout (cuidadores). Além disso, eles são 
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obrigados a fazer apresentações que incluem composições coreográficas (Figura 5), 

jogos de futebol e/ou basquete (Figura 6) e tocam instrumentos de percussão, como 

tambores e xilofones. (SOLDERA, 2010). 

 

 
Figura 4 – Elefante pintando 

Fonte: R7, 2010 
 

 
Figura 5 – Elefante se equilibrando em corda bamba 

Fonte: BLOG DA LUKA, 2015. 
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Figura 6 – Elefante jogando basquete 

Fonte: G1, 2007 

 

Entre as atividades com elefantes, a mais procurada pelos turistas é o passeio no 

dorso do animal (Figura 7), conduzido por um adestrador. Porém, para adestrar um 

animal selvagem como os elefantes são necessárias sessões de torturas. O ritual de 

tortura chamado phajaan consiste em afastar o filhote de sua mãe e aprisiona-lo em uma 

pequena jaula, onde é espancado e privado de comida, água e sono durante vários dias. 

Além disso, os mahouts (cuidadores) furam as patas dos elefantes com lanças de 

bambu. Esta tortura é aplicada até o animal aceitar que as pessoas montem em seu 

dorso, ou seja, abandonando seus instintos naturais e jamais esquecendo os maus 

tratos que passou, daí que surge a expressão “memória de elefante”. (UNIÃO 

LIBERTÁRIA ANIMAL, 2015). 
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Figura 7 – Turistas no dorso do elefante 

Fonte: FABIO PEREIRA, 2011 

 

1.4 RODEIOS 

 

O primeiro relato de rodeios no mundo foi no século XVII, nos Estados Unidos. 

Após a vitória dos EUA sobre o México, na guerra do México, no período de 1846 a 

1848, os colonos americanos incorporaram à sua cultura costumes de origem 

espanhola, como as festas e a doma de animais. No século XIX os rodeios já estavam 

mais parecidos com o que se conhece hoje, os boiadeiros realizavam apostas e exibiam 

seu talento domando o gado. A primeira prova de montaria acorreu no ano de 1869 na 

cidade de Colorado, e logo depois o rodeio surgiu como entretenimento da população 

entre a década de 1890 e a de 1910. (VIPMIDIA, 2015) 

No Brasil, em Barretos, até 1955 a pecuária era considerada a maior atividade 

econômica da cidade, enquanto descansavam, os peões das comitivas criavam 

inúmeras maneiras para se divertir e entre elas tentavam mostrar suas habilidades 

na lida com o gado. Então, em 1947 foi registrado o primeiro rodeio no Brasil, na 

praça central da cidade, durante uma quermesse organizada pela Prefeitura 

Municipal de Barretos. Em 1955 surgiu um grupo formado apenas por rapazes 

solteiros e autos suficientes, Os Independentes, que tiveram a ideia de promover 

festas inspiradas na lida das fazendas, com o objetivo de arrecadar fundo para as 

entidades da região. Assim sendo, em 1956, foi lançada a 1ª Festa do Peão de 
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Boiadeiro de Barretos, sob a lona de um velho circo. A partir deste ano a cidade de 

Barretos passou a ser considerada a capital do rodeio brasileiro, tornando-se modelo 

para as outras cidades que também começavam a promover suas festas de peão. 

(INDEPENDENTES, 2015) 

Atualmente, a Festa de Peão de Barretos é considerada a maior do Brasil e 

chega a reunir em torno de 450 mil pessoas, movimentando milhões de reais em 

diversos setores. As redes hoteleiras são um dos serviços turístico da região que mais 

sofrem impactos com a chegada da festa de peão. Na 58º edição da festa a expectativa 

era do impacto ser sentido em um raio de até 200 quilômetros do município. (VIPMIDIA, 

2015) 

A movimentação que o evento causa reflete em São José do Rio Preto (90 km) e 

Ribeirão Preto (mais de 120 km). (CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, 2015). Em 2015, na 

60º edição da Festa de Barretos, a expectativa é de receber 900 mil visitantes, fazendo 

com que os organizadores do evento estabeleçam parcerias com redes hoteleiras. 

(CONCON, 2015).  

Apesar de toda essa promoção dos eventos, sabemos que os animais utilizados, 

em sua maioria, são mansos e precisam ser atiçados, atormentados, provocados para 

demonstrar uma selvageria. Para isso são utilizados alguns artifícios que causam dor e 

desconforto ao animal, tal como o sedém que consiste em um atira de couro que é 

fortemente amarrada na virilha do animal comprimindo o escroto. Além desse, existem 

as esporas pontiagudas usadas na bota dos peões que são fincadas no peito dos 

bovinos e na cabeça e pescoço dos equinos e por fim as peiteiras que são cordas de 

couro que são amarradas em volta do peito do animal comprimindo os pulmões, 

causando dor e lesões. (TÚGLIO, 2015) 

Em geral, os organizadores defendem a utilização dos animais e declaram que ao 

pularem esses estão apenas demonstrando uma natureza selvagem e que os 

instrumentos utilizados causam apenas ligeiro incômodo e que os mesmos trabalham 

apenas por 8 segundos. (CHALFUN, 2011) 

No entanto, o rodeio no Brasil é considerado uma atividade regulamentada por lei 

federal, que normatiza a realização de eventos em que ocorram rodeios, exigindo a 

presença obrigatória de um médico veterinário e proibindo o uso de esporas 
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pontiagudas, entre outros. O peão também passou, então, a ser considerado atleta 

profissional por lei. (VIPMIDIA, 2015) 

Chalfun (2011, p.3) argumenta: 

 

Inconcebível que em pleno século XXI, os animais ainda sejam utilizados 
em manifestações ditas culturais ou de lazer, não há qualquer motivo ou 
necessidade real que justifique a continuidade e permanência de tais 
atividades, e apesar das diversas proibições legais e manifestações 
contrárias dos movimentos de defesa dos animais, estes continuam sendo 
utilizados de forma arbitrária, sem qualquer controle e de forma ilegal, 
alegar e defender aparente conflito entre direito de lazer e manifestação 
cultural com o direito dos animais, e defender a prevalência da utilização 
destes seres não parece e não é um discurso ético, correto e moral, pois 
não há como se vislumbrar qualquer conflito, mas sim crueldade que não 
pode ser tolerada como forma de lazer ou cultura. 

 

Entretanto, a prática do rodeio está perdendo sua força e já foi proibida em 15 

cidades dos Estados Unidos, segundo informações do site Vipmidia, 2015. O rodeio 

também causa polêmica em algumas cidades no Brasil, como Rio de Janeiro, São 

Paulo e Sorocaba (ABRIL, 2007). Em São Paulo existe a lei municipal nº 11.359, de 

17 de Maio, de 1993 (PEA, 2015, sp.). 

 

Art. 1º Fica proibido, no âmbito deste Município, a realização de rodeios, 
touradas ou eventos similares que envolvem maus tratos e crueldade de 
animais. 
Parágrafo único: Excetua-se do disposto neste artigo, a exposição de 
animais, provas hípicas, utilização de animais em procissões religiosas e 
desfiles cívicos ou militares. 
  
Art. 2º O descumprimento do disposto na presente lei acarretará ao infrator 
a imposição de multa de 200 (duzentas) Unidades Fiscais do Município - 
UFMs. 
Parágrafo único: A multa prevista será aplicada em dobro em caso de 
reincidência. 

 

Tal lei afirma a proibição de rodeios ou qualquer outro evento em que haja maus 

tratos aos animais no entorno do município. Podendo haver multa no caso de 

descumprimento da mesma. 
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1.5 ZOOLÓGICOS 

 

Os primeiros relatos mais próximos de um zoológico foram no século XVI, na 

Itália do Renascimento. Os aristocratas prendiam os animais selvagens em 

cercados, e esses mesmos animais eram usados em guerras, caças, estética, 

cortejos, paradas militares ou em volta dos palácios, como um sinal inegável de 

riqueza. Mas devido à mudança de habitat surgiu um alto índice de mortalidade 

desses animais. (GIRAFA MANIA, 2003). 

Com isso surgiram os estábulos. No início, esses estábulos eram visitados 

exclusivamente por convidados importantes da realeza, mas no século XVIII os 

jardins reais foram abertos aos burgueses. Nesses lugares entravam apenas as 

pessoas autorizadas pelos cientistas, mas com o aumento da demanda a restrição 

passou a ser de quatro dias da semana reservados aos estudantes do museu e aos 

artistas e os três outros dias aberto ao público. (GIRAFA MANIA, 2003). 

No século XX, a zoologia começa a ser valorizada e não apenas o espaço, e 

os estábulos passam a ser chamados de Zoológicos. O lugar torna-se um lazer 

popular, onde todos podem estar em contato direto com os animais e a sua 

natureza. Para reforçar esse novo foco, os zoos passam a expor animais em grupo 

para reconstruir a sua realidade e criam também “acomodações” que representam 

seu habitat natural. (GIRAFA MANIA, 2003).  

No Brasil, conforme relata Pires (2011), o zoológico teve início em 1982 em 

Belém do Pará, com o Museu Emílio Goeldi que possuía uma coleção de animais 

representativos da fauna amazônica. No Rio de Janeiro, o primeiro zoo foi fundado 

em Vila Isabel pelo Barão de Drummond, no dia 6 de janeiro de 1888, constituído 

por uma área de riachos, lagos artificiais e animais domésticos e selvagens, mas 

devido as dificuldades financeiras o estabelecimento foi fechado em 1940 e vendido 

ao governo. Após cinco anos foi inaugurado o novo zoológico da cidade do Rio de 

Janeiro, no dia 18 de março de 1945, no Parque da Quinta da Boa Vista. (GIRAFA 

MANIA, 2014). 

“Hoje, os zoos desempenham um novo papel: o salvamento das espécies em 

extinção. Une-se a associações mundiais a fim de estabelecer planos de 

sobrevivência e experimentar a reintrodução de certas espécies na natureza.” 
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(GIRAFA MANIA, 2003). Porém, apesar desse enfoque, existem zoológicos que 

estão enfrentando polêmicas, entre eles está o Zoológico Luján em Buenos Aires, o 

Zurabaya Zoo na Indonésia e o ZooRio. 

O zoológico Luján existe desde 1994. Hoje conta com 80 leões africanos, 20 

tigres de Bengala, 12 onças, 50 macacos de diferentes espécies e um casal de 

elefantes. A sua principal atração é a entrada dos visitantes nas jaulas de grandes 

felinos para tirar foto e/ou dar leite (BORGES; SPINELLI, 2012). Porém, o 

subsecretário do Ministério de Assuntos Agrários, Leonardo Mascitelli, em 

declaração ao site O DIA (2014) declarou que essa atitude é contra a legislação da 

província de Buenos Aires, que proíbe desde 1988 o contato direto dos visitantes 

com os animais selvagens. Com isso, conforme afirma Gutierrez (2014), o zoo está 

correndo o risco de ser fechado.  

Em geral, é possível encontrar inúmeros relatos de visitantes que declaram 

que devido à apatia dos animais, eles podem estar dopados, mas isto não é possível 

de ser confirmado. Uma técnica que é utilizada pelos tratadores é manter os animais 

acordados durante a noite, assim, no dia seguinte, quando o zoo abre para visitação, 

os felinos estão cansados para reagir de forma agressiva. (JUBILUT, 2015). 

O Zurabaya Zoo na Indonésia é considerado o maior zoo do país e o pior do 

mundo, os animais sofrem de maus tratos diariamente. O zoo exibe espécies raras 

de animais como dragões de komodo e orangotangos, possuem cerca de 180 

pelicanos e mais de 20 tigres em situação crítica (Figuras 8 e 9). Esses animais são 

obrigados a viver em jaulas ou gaiolas úmidas, pequenas e sujas e se alimentam 

apenas dos amendoins que são jogados pelos visitantes. O zoo não possui nenhum 

tipo de atendimento médico especializado e os funcionários que cuidam deles são 

os mesmos que limpam as jaulas. Além disso, os animais menores se reproduzem 

de forma descontrolada, causando uma superlotação no zoológico, tendo como 

consequência em torno de 25 mortes todos os meses. (PATRÍCIA, 2014). 
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Figura 8 – Tigre sofrendo de desnutrição 

Fonte: Diário de Biologia, 2015 
 

 
Figura 9 - Tigre branco de Bengala com graves problemas de coluna 

Fonte: Diário de Biologia, 2015 

 

O ZooRio que completou esse ano 70 anos abriga 2100 animais em cerca de 

600 espécies diferentes e recebe em média 110 mil visitantes por mês. 

(VALDEVINO, 2015). Não foi encontrado nenhum tipo de relato de maus tratos aos 

animais, porém o lugar encontra-se em uma situação precária, com problemas de 

infraestrutura não só nos alojamentos dos animais, mas também nas áreas comuns 

dos visitantes, tais problemas como a falta de placas de identificação dos bichos, 

estruturas de madeira quebradas nas áreas onde ficam alguns animais, bilheterias 
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fechadas em pleno feriadão, banheiros químicos muito sujos, entre outros. (O DIA, 

2012). Com todos esses problemas relatados pela “Blitz do Dia”, o IBAMA elaborou 

um relatório que foi passado ao Ministério Público Federal cobrando uma série de 

reformas e modificações, caso contrário o parque pode fechar ou ter sua visitação 

suspensa. (VALDEVINO, 2015).  

 

1.6 PARQUES COM EXIBIÇÃO DE ANIMAIS MARINHOS 

 

Os parques aquáticos com animais marinhos exibem os animais para 

visitação do público e promovem espetáculos com apresentações coreografadas 

para o entretenimento de seus visitantes. (ONCA, 2015) 

Os principais animais que atuam nesses parques são os cetáceos: orcas e 

golfinhos. A captura das orcas iniciou-se na década de 60, eram jogadas bombas 

dentro da água para assustar e encurralar as orcas que depois eram presas em uma 

rede e puxadas, o objetivo era pegar os filhotes que eram considerados mais dóceis 

e mais fáceis de transportar. Nessa época, muitas orcas foram capturadas e 

vendidas para parques temáticos. (SANTOS, 2014). 

Hoje um dos parques mais conhecidos pela exibição de cetáceos é o 

SeaWorld, nele é feita a exibição da orca mais conhecida, Shamu. Porém, conforme 

é listado pelo site Onca (2015), é possível apontar motivos reais para o não apoio a 

esses estabelecimentos turísticos.  

O sofrimento do animal é o primeiro a ser listado. Os animais são retirados do 

seu habitat natural e submetidos a intensos treinamentos para promover a alegria 

dos visitantes (Figura 10). Não podem nadar longas distâncias, migrar ou escolher 

seu próprio território, e são isolados de suas famílias. Esses animais são 

considerados selvagens e na situação que são expostos, de confinamento em um 

ambiente totalmente antinatural, juntamente com a rotina constante de treinamento e 

shows, acaba causando ao animal um alto nível de estresse. Tal situação pode vir a 

causar um ataque fatal, entre os animais (Figura 11) e aos seus próprios treinadores. 

Por fim, o dano social, tal prática de subordinação do animal ao homem para a sua 

própria diversão, é considerada uma prática que dessensibiliza o tratamento do ser 

humano por outro ser humano. (ONCA, 2015) 
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Figura 10 – Orca machucada durante treinamento 

Fonte: ANDA, 2012 
 

 
Figura 11 – Orca atacada por outra orca durante show 

Fonte: Viajadora, 2014 

 

Em um levantamento feito por Santos, para a revista Super Interessante, na 

edição de abril de 2014, existem no mundo 46 orcas vivendo em cativeiro, sendo 27 

pertencentes à rede SeaWorld. Essas orcas costumam viver em seu habitat natural 
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de 60 a 80 anos, e em cativeiro vivem no máximo 30, além disso, 100% das orcas 

que vivem confinadas possuem sua barbatana dorsal caída e na natureza apenas 

1% desses animais possuem essa característica. (SANTOS, 2014).  

Santos (2014), afirma que tais indícios indicam o nível de estresses que esses 

animais estão passando confinados em pequenos aquários.  

 

1.7 A VISÃO DO TURISTA SOBRE O ENTRETENIMENTO COM ANIMAIS 

 

A preocupação da população com o bem estar e preservação dos animais 

vem tomando maior dimensão com o passar dos anos. Pesquisando sobre assunto é 

possível encontrar blogs com relatos pessoais sobre experiências em 

estabelecimentos turísticos que utilizam animais como entretenimento e também 

organizações de proteção aos animais, com causas mais fortes. 

A World Animal Protection - WAP defende os animais silvestres que são 

utilizados em estabelecimentos de entretenimento turístico no mundo, nos últimos 30 

anos, em seu site é possível encontrar relatos do que realmente acontece com 

esses animais. A WAP elaborou um Guia para Turistas Amigos dos Animais, onde 

ele apresenta listas do que fazer para não alimentar esse segmento do turismo. 

(WAP, 2015).  

Além disso, a instituição lançou no dia 4 de Outubro de 2014, o Dia Mundial 

dos Animais, uma campanha com o objetivo de sensibilizar os turistas sobre as 

crueldades que os animais sofrem para promover alegria dos visitantes. Para 

embasar essa campanha a organização elaborou uma pesquisa sobre a percepção 

do público sobre essa questão. A pesquisa foi feita com mais de 13 mil pessoas, em 

14 países, incluindo o Brasil, e constatou-se que 48% dos entrevistados já tiveram 

uma experiência com animais silvestres em viagens turísticas e fizeram por “amor 

aos animais” e revelou que a percepção de crueldade com os animais varia de 

acordo com a atividade. Mais de um terço das pessoas (35%) acha aceitável tirar 

uma foto com um tigre ou macaco, enquanto a maioria acredita que mergulhar com 

golfinhos (68%) e que montar em um elefante (53%) são atividades aceitáveis. 

Apesar disso, 85% concordam que os animais pertencem à natureza e 75% acham 
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errado obter lucro usando-os para entretenimento quando existe sofrimento. (WAP, 

2014). 

Em relação aos brasileiros, a pesquisa constatou que 48% são motivados 

pela “diversão” que o turismo com animais proporciona. As atrações que os 

brasileiros visitam com exibição de animais mais populares, são zoológicos e 

aquários (54%). Dos respondentes, a maioria considera a visita a aquários uma 

atividade aceitável (86%) e mergulhar com golfinhos também (65%). O que é 

considerado preocupante pela WAP é que 28% disseram que pagariam para ver 

animais silvestres, durante as férias, mesmo se fosse em cativeiro. (WAP, 2014). 

Como exemplo, o Blog VEGPORAI (2015) lista alguns atrativos, que utilizam animais 

silvestres, populares entre os turistas brasileiros: o zoo Luján na Argentina, onde é 

possível acariciar grandes carnívoros; o Show de orcas no SeaWorld; o passeio de 

dromedários, atividade existente nas dunas de Natal; os passeios de Charrete e de 

elefante, entre outros.   
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2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O homem com a sua visão antropocêntrica, acredita que os recursos naturais 

estão ali para satisfazer as suas necessidades econômicas e são infinitos, e assim o 

processo de industrialização da sociedade contemporânea vem crescendo 

exacerbadamente. Porém, a natureza não pode mais ser vista apenas como um 

aspecto econômico e sim como parte de um todo, indispensável para a continuidade 

da vida na Terra. E para isso é necessário um equilíbrio entre o desenvolvimento 

econômico e a preservação do meio ambiente. (GOMES, 2006) 

Os primeiros relatos abordando a sustentabilidade surgiram na década de 70, 

com o documento “Os Limites do Crescimento”, no qual foram abordados as 

consequências do crescimento da população, o aumento do consumo e o 

desenvolvimento das indústrias. (PRAHALAD, 2005; SACHS, 2007 apud COSTA E 

BORGES, 2012). Ainda na década de 70, ocorreu a Conferência das Noções Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano - CNHU-MAH, na Suécia, tornando-se um marco do 

ambientalismo contemporâneo. (KOROSSY, 2008) 

Korossy (2008) pontua que em 1984, as Nações Unidas (ONU) iniciaram a 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, na qual três anos 

depois, em 1987, foi apresentado um relatório final, denominado Relatório Nosso 

Futuro Comum. Tal relatório definiu o termo desenvolvimento sustentável como, 

“desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a 

capacidade de as futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades”. 

(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO apud 

KOROSSY, 2008) 

Existem determinados setores que crescem economicamente através apenas, 

do uso frequente de recursos naturais, como por exemplo, o setor turístico. O setor 

turístico possui estabelecimentos oriundos de recursos naturais, como o Pão de 

Açúcar, no Rio de Janeiro, assim sendo necessária a aplicação de conceitos de 

desenvolvimento sustentável.   

 

 



35 
 

 
 

2.1 TURISMO SUSTENTÁVEL 

 

A princípio é necessário pontuar que ecoturismo não necessariamente é 

turismo sustentável, ou seja, tais atividades não são sinônimas. Apenas em 

determinas circunstâncias. O turismo sustentável é derivado da definição de 

desenvolvimento sustentável e passou a ser difundido na década de 80 e 90. 

(KOROSSY, 2008)  

O turismo apesar de ser uma indústria que traz grandes vantagens 

socioeconômicas e culturais, também utiliza de recursos naturais, assim contribuindo 

para a degradação do meio ambiente. Mesmo com tais questões, a atividade 

turística não foi uma preocupação na elaboração do Relatório Brundtland, por este 

motivo, foi elaborada a Carta do Turismo Sustentável na Conferência Mundial de 

Turismo Sustentável, de 1995. (KOROSSY, 2008) 

Segundo Korossy (2008, p.62) a carta aborda os seguintes fatos: 

 
O desenvolvimento da atividade turística não deve ultrapassar os limites do 
ambiente natural, deve ser economicamente viável e eqüitativo para as 
comunidades locais; 
 
Deverá haver a participação dos atores sociais envolvidos nos níveis local, 
regional, nacional e internacional; 
 
O planejamento do turismo deve ser elaborado por governos e autoridades 
competentes, contando com a participação das comunidades locais e de 
organizações não governamentais, de forma integrada; 
 
Defende a adoção de códigos de conduta; 
 
Promoção de formas alternativas de turismo. 

 

A OMT (2003) destaca no Código Mundial de Ética do Turismo, artigo 3º, o 

turismo, fator de desenvolvimentos sustentável, os seguintes itens: 

 

O conjunto dos actores (sic passim) do desenvolvimento turístico têm o 
dever de salvaguardar o ambiente e os recursos naturais, na perspectiva de 
um crescimento económico são, contínuo e sustentável, capaz de satisfazer 
equitativamente as necessidades e as aspirações das gerações presentes e 
futuras;  
 
Todos os tipos de desenvolvimento turístico que permitam economizar os 
recursos naturais raros e preciosos, nomeadamente a água e a energia, 

bem como evitar na medida do possível a produção de dejectos (sic), 
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devem ser privilegiados e encorajados pelas autoridades públicas nacionais, 
regionais e locais; 
 

As infraestruturas devem estar concebidas e as actividades (sic passim) 
turísticas ser programadas por forma a que seja protegido o património 

natural constituído pelos ecosistemas (sic) e a biodiversidade, e que sejam 
preservadas as espécies ameaçadas da fauna e flora selvagens; os actores 
do desenvolvimento turístico, nomeadamente os profissionais, devem 
permitir que lhes sejam impostas limitações ou obstáculos às suas 
actividades quando elas sejam exercidas em zonas particularmente 
sensíveis: regiões desérticas, polares ou de alta montanha, zonas costeiras, 
florestas tropicais ou zonas húmidas, propícias à criação de parques 
naturais ou reservas protegidas;  
 
O turismo de natureza e o ecoturismo são reconhecidos como formas de 
turismo especialmente enriquecedoras e valorizadoras, sempre que 
respeitem o património natural e as populações locais se ajustem à 
capacidade de acolhimento dos lugares turísticos. 

 

Assim sendo, a OMT (2003) conceitua como turismo sustentável a 

administração dos recursos naturais de forma que mantenha a integridade cultural, 

ecológica e os sistemas de suporte a vida. Porém, para que consiga haver a prática 

de todas essas ações de turismo sustentável e desenvolvimento sustentável, é 

importante haver a conscientização do consumidor.  

Parte dos problemas socioambientais é derivada dos padrões impostos pela 

economia, que vão ganhando força através da publicidade voltada para os 

consumidores. Sendo assim, necessária uma educação ambiental direta para os 

consumidores. (MARTINS E SOUZA, 2013) 

 

2.2 CONSUMIDOR SUSTENTÁVEL 

 

O consumidor é considerado peça importante para o desenvolvimento 

sustentável, pois é considerado um formador de opinião. Sendo assim, é necessário 

também o desenvolvimento de um consumo sustentável e para isto é necessária 

uma reeducação ambiental. (MARTINS; SOUZA, 2013) 

A educação ambiental, conforme é declarada na Lei 9.795/99, 27 de abril de 

1999 (BRASIL, 1999, sp.), expõe: 

 

Art. 1
o
 Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
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conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
 

Art. 2
o
 A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-
formal. 

 

Martins e Souza (2013) ainda afirmam que “a reeducação para o consumo 

sustentável tem papel fundamental para mudar o paradigma antropocêntrico que foi 

englobado pelo desenvolvimento econômico”. Gomes (2006) confirma que para que 

haja o desenvolvimento é necessário alterar os padrões de consumo. 

Martins e Souza (2013, sp.) discorrem sobre: 

 
O consumo sustentável tem como objetivo a preservação do meio ambiente 
de modo que o consumidor também é igualmente responsável, uma vez que 
é este quem será o tomador de decisões, o que ditará o mercado, 
repensando as atitudes das empresas que fabricam produtos, delimitando 
as reais necessidades de consumo, evitando o desperdício, buscando o 
consumo consciente. 

 

Para isso é necessário uma maior conscientização, sensibilização e 

mobilização social por parte do consumidor, e tais atitudes dependem de uma 

demanda de informações voltadas para estas ações (GOMES, 2006; MARTINS E 

SOUZA, 2013). Hoje com a evolução da tecnologia, a difusão do conhecimento é 

facilitada pela informática, de tal forma que pode vir a influenciar o comportamento 

do consumidor.  

Gomes (2006, p.25) confirma: 

 

Nesse processo de formação de uma nova consciência voltada para a 
preservação do planeta é essencial a educação do consumidor, com a 
conscientização da importância de novos hábitos de consumo, vez que 
grande parte dos problemas ambientais presentes são fruto dos padrões 
impostos pela economia de mercado através da publicidade, difundida pelos 
meios de comunicação de massa, impondo um estilo de vida insustentável e 
inalcançável para a maioria. 

 

As mensagens divulgadas pela mídia, redes sociais, entre outros meios de 

comunicação de massa, podem possuir um conteúdo com o objetivo de beneficiar o 



38 
 

 
 

crescimento econômico das empresas, como também podem afetar de forma 

negativa, fazendo com que tais empresas sejam mal vistas pelos consumidores.   

Existem alguns estabelecimentos turísticos que ainda não iniciaram de forma 

clara o turismo sustentável, como por exemplo, os estabelecimentos que utilizam 

animais como forma de entretenimento. Apesar de muitos estabelecimentos 

declararem que possuem projetos de reabilitação de animais, existe uma ironia por 

trás, pois muitos dos animais são mantidos em cativeiro e submetidos a 

treinamentos para a exibição em show para promover a alegria de seus visitantes. 
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3 SEAWORLD 

 

O parque SeaWorld foi inaugurado em 1964 por George Millay, MiltShedd, 

Ken Norris e David DeMott e tinha como projeto inicial ser um restaurante debaixo 

d’água. O projeto acabou crescendo e tornando-se um parque zoológico marinho em 

21 hectares ao longo da costa de MissionBay, San Diego. O projeto iniciou-se com 

um investimento de 1,5 milhões de dólares, 45 funcionários, vários golfinhos, leões-

marinhos e dois aquários de água salgada e atraiu mais de 400.00 visitantes em seu 

primeiro ano. (SEAWOLD ENTERTAINMENT, 2015).  

Hoje a comunidade SeaWorld consiste ao todo em sete parques temáticos e 

cinco parques aquáticos. Dos parques temáticos quatro tem como principal objetivo 

abordar a vida dos animais marinhos, destes quatro, três são os que fazem 

apresentações de orcas, com a famosa Shamu, SeaWorld Orlando, SeaWorld San 

Diego e SeaWorld San Antonio. Além desses existe o Discovery Cove, parque que 

permite aos visitantes tirar foto com os golfinhos. (RAMMI, 2014).  

Além dos parques temáticos o SeaWorld é responsável pela reabilitação de 

animais doentes, feridos, órfãos ou abandonados com o objetivo de devolvê-los à 

natureza. A equipe de resgate do SeaWorld em mais de 50 anos de projeto já 

regataram mais de 25 mil animais. (SUBSEABRASIL, 2015) 

No ano de 2012, o parque recebeu o total de 24 milhões de visitantes em 

seus 11 parques e sua receita chegou a quase 1,5 bilhão de dólares, sendo assim 

considerado um crescimento de 19% em dois anos. (CALEIRO, 2013) 

Porém, nos últimos três anos a indústria SeaWorld, vem enfrentando muitas 

críticas, afirmam inúmeras fontes, por conta de um documentário lançado em 2013 

que revelou a suposta realidade vivida pelos animais dentro dos parques. E por 

conta deste lançamento, o número de visitantes do parque que atrai mais de 12 

milhões de visitantes por ano e possui um faturamento de R$ 4,5 bilhões, caiu 

significativamente. (FIUZA, 2014) 
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3.1 O DOCUMENTÁRIO BLACKFISH 

 

O documentário que vem causando tantas polêmicas em torno do parque 

SeaWorld, por abordar de forma direta o tratamento cruel das orcas é denominado 

“BlackFish” e foi lançado no dia 19 de janeiro de 2013, no Sundance Film Festival, 

dirigido por Gabriela Cowperthwaite. (PIRES, 2014). 

A diretora do documentário levou dois anos para finalizar a produção e teve 

acesso a imagens a partir de noticiários locais e nacionais, arquivos pessoais de 

visitantes do parque e por meio do Freedom of Information Act, lei federal americana 

que permite o acesso a dados confidenciais do governo. Além disso, Gabriela 

gravou depoimentos de especialistas em comportamento animal, ex-treinadores e 

vítimas de ataques. (IG, 2013) 

A obra, além de tratar de forma direta o tratamento às orcas além dos palcos, 

o documentário tem seu enredo girando em torno das investigações da morte da 

treinadora atacada em 2010, Dawn Brancheau. Tal ataque foi considerado pelos 

donos do parque um erro da própria treinadora, assim causando a revolta de ex-

treinadores amigos. (JUBILUT, 2015).  

No enredo do documentário também é retratada a trajetória da orca Tilikum, a 

estrela do espetáculo Shamu e a autora dos ataques (CARRERA, 2014). A orca foi 

capturada quando tinha apenas dois anos na costa da Islândia em 1983 e após 

passar um ano em um zoológico marinho na Islândia, foi vendida ao parque 

Sealand, no Canadá, no qual era submetida a treinamentos, passava fome, era 

atacada pelas outras orcas e dividia um mesmo tanque, com apenas 6x9 metros, 

com mais duas orcas, no qual passava 14 horas por dia. Neste mesmo parque, em 

1991, Tilikum fez o seu primeiro ataque à treinadora Keltie Byrne, e por este motivo 

o animal foi vendido para o parque SeaWorld. (SANTOS, 2014) 

No SeaWorld, Tilikum tinha uma estrutura de tanque melhor do que no 

Sealand, porém o dia a dia de confinamento era o mesmo. Logo após a sua 

chegada, o SeaWorld, passou a ser alvo de críticas por praticar a captura de orcas. 

Com isso, o parque passou a fazer inseminação artificial e Tilikum, por estar no auge 

da sua maturidade, era a principal orca para a coleta de sêmem, era valioso para 

parque e gerou inúmeros filhotes. Em 1999, o animal protagonizou o seu segundo 
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ataque, que foi considerado um mistério, pois a vítima não pertencia à equipe do 

parque, e nem ao menos era um dos visitantes, tratava-se na verdade de um fugitivo 

que havia escapado de uma penitenciária, e este foi encontrado na boca do animal. 

Por último, em 2010, Tilikum atacou a sua treinadora, Dawn Branchaeu, uma das 

poucas que eram autorizadas a interagir com o animal. (SANTOS, 2014) Foi após 

esta última tragédia que o Tribunal de Apelações do Distrito de Columbia proibiu os 

treinadores da rede de parques aquáticos de se apresentarem juntos às orcas e a 

Administração de Saúde e Segurança Ocupacional exigiu que fossem instaladas 

barreiras físicas. (TERRA, 2014) 

Além dos ataques feitos por Tilikum, o documentário apresenta inúmeros 

outros ataques que já aconteceram durante treinamentos e apresentações. E 

também apresenta de forma irônica filmagens de uma visita guiada ao parque, 

seguida de depoimentos de uma especialista em comportamento de animais, no 

qual é possível identificar o conflito de informações. (SANTOS, 2014). A guia do 

parque informa aos visitantes que as orcas costumam viver em seu habitat natural, 

no máximo 30 anos, mas a especialista em comportamento, em seu depoimento 

declara que as orcas em seu habitat natural tendem a viver muito mais de 30 anos. 

Em consequência da apresentação de tais relatos de forma clara e direta ao 

consumidor, o número de visitantes nos parques, da rede SeaWorld, espalhados 

pelos Estados Unidos, diminuiu cerca de 6% (JUBILUT, 2015). Em um relatório de 

ganhos divulgado pelo parque, revelou-se que no terceiro trimestre de 2014 o 

número de visitante foi de 8,4 milhões, em quanto que no terceiro trimestre de 2013 

o número de visitantes era de 8,9 milhões. (O GLOBO, 2014) 

Conforme relata o site O Globo (2014), o parque também perdeu 50% do 

valor de suas ações, devido á queda no fluxo de visitantes que o parque vem 

sofrendo, desde o primeiro semestre de 2013. E a empresa também ficou mal vista, 

perdendo parceiros e investidores.  

Diante desse quadro trágico, o parque anunciou que vai modernizar e 

expandir os tanques das orcas para o dobro do seu tamanho atual e tem como 

principal objetivo reproduzir o habitat natural dos animais. 

Além do impacto econômico causado com o lançamento do “Blackfish”, a 

divulgação de informações divergentes sobre o parque, também atingiu o deputado 
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democrata Richard Bloom que propôs, no ano de 2014 na Assembleia Legislativa da 

Califórnia (EUA), um projeto de lei (PL) chamado de "Orca Welfare and Safety Act" 

(Bem-estar e Segurança das orcas) que propõe o total banimento do uso das baleias 

para o entretenimento, mas libera a utilização dos animais para fins científicos e 

também proíbe a inseminação artificial das orcas em parques aquáticos. Para a 

elaboração desse PL ele se baseou no polêmico documentário “Blackfish”. (FIUZA, 

2014) 

O parque após todas as acusações divulgou uma carta relatando que não 

pratica mais a pesca de orcas, não separam os filhotes de suas mães, investe 

milhões de dólares em cuidados aos animais, a expectativa de vida das orcas no 

cativeiro é equivalente ao das orcas no habitat natural e que o SeaWorld é líder 

mundial em resgate de animais.  
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4 METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

A elaboração do presente trabalho constituiu no levantamento bibliográfico 

para fundamentação teórica e uma pesquisa descritiva com aplicação de 

questionários. O objetivo da aplicação dos questionários foi identificar o quanto a 

mensagem passada ao consumidor pode vir a despertar um comportamento 

sustentável e influenciar em sua decisão de visitar ou não estabelecimentos de 

entretenimento turístico que utilizam animais. 

O questionário (Apêndice A) foi elaborado na plataforma online do Qualtrics, 

compostos por três blocos de perguntas fechadas e o último com uma pergunta 

aberta de opinião. A divulgação da pesquisa foi feita através de redes sociais e e-

mails.  

O primeiro bloco foi constituído por perguntas de perfil, como curso, período, 

sexo e idade. Também contou com perguntas relacionadas ao assunto abordado na 

pesquisa, como se o participante tem ou já teve animal de estimação e se já 

frequentou algum tipo de estabelecimento que utiliza animais para o entretenimento 

humano.  

No segundo bloco, o participante assistia a um vídeo de marketing e 

propaganda do parque SeaWorld, no qual eram apresentados trechos dos shows 

que são exibidos no parque com animais. Logo após a exibição do vídeo os 

participantes respondiam algumas perguntas, tais como: se já conhecia o parque, se 

visitaria e por fim eram submetidos a afirmativas, que deveriam ser respondidas na 

escala psicométrica, chamada de Escala Likert. Foram feitas seis afirmações e o 

mesmo deveria indicar o quanto concordava ou discordava das mesmas. 

O terceiro bloco possuía a mesma dinâmica do segundo, porém o vídeo 

apresentado era o trailer do documentário “Blackfish”, que conforme já foi citado no 

presente trabalho, revela as forma de treinamentos a que os animais são 

submetidos, o local em que ficam presos e os efeitos que tais ações podem causar 

no comportamento dos animais entre si e com seus treinadores. E assim como no 

segundo bloco, os participantes deveriam indicar dentro da escala o quanto 

concordavam ou discordavam das afirmações apresentadas.  

Por fim, o quarto e último bloco do questionário foi composto apenas por uma 

pergunta aberta de opinião, onde os participantes poderiam expor suas justificativas 
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sobre determinadas respostas ao longo do questionário ou apenas expor ideias e 

percepções sobre o assunto. 

A pesquisa foi feita com uma pequena parcela de consumidores assim não 

conferindo a amostra o caráter probabilístico, pois os resultados não representam a 

população inteira, visto que o público alvo foi apenas de alunos graduados e 

graduandos nos cursos de Turismo, Veterinária e Administração. A escolha do curso 

de Turismo como parte da amostra foi por conta do entretenimento com animais ser 

um estabelecimento que interfere na demanda turística de determinados destinos. O 

curso de Veterinária foi escolhido por conta de a pesquisa abordar animais fora do 

seu habitat natural e acredita-se que essa parte da amostra tenha o conhecimento 

sobre o quanto isso pode afetar ou não os animais. E o curso de Administração foi 

determinado para haver uma amostra de participantes de uma área que possui uma 

visão da gestão dos estabelecimentos. 

Importante salientar que com o resultado da pesquisa quantitativa aplicada 

não é possível perceber as reais mudanças de forma mais aprofundada, tendo em 

vista que o comportamento do consumidor sofre influências de diversas outras 

variáveis, tais como fatores externos, internos, culturais, econômicos, entre outros 

que não foram abordados no referido questionário e merecem ser avaliados em 

pesquisas futuras. 

 

4.1 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa teve o total de 225 respondentes sendo apenas 188 questionários 

válidos. A definição dos questionários válidos foi feita a partir de uma pergunta filtro 

na qual os participantes deveriam indicar o seu curso, pois a amostra teve como foco 

analisar a percepção apenas de graduandos e graduados dos cursos de Turismo, 

Veterinária e Administração. 

O perfil dos participantes foi de maioria feminina (73%), do curso de Turismo 

(54%), cursando do quinto ao sexto período (28%), entre 18 e 24 anos (76%) e a 

maior parte tem ou já teve animais de estimação (96%). 

Dos 188 respondentes, 96% (Gráfico 1) já frequentou algum tipo de atrativo 

turístico que utiliza animais como forma de entretenimento, sendo considerado como 

atrativo: circos, zoológicos, parques aquáticos, aquários, etc. E 54% já ouviu falar do 

parque SeaWorld (Gráfico 2).  
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Gráfico 1 – Visita a estabelecimentos com animais 

Fonte: Elaboração própria 
 

 
Gráfico 2 – Visita ao parque SeaWorld 

Fonte: Elaboração própria 
 

Após a visualização dos vídeos com conteúdos diferentes os participantes 

foram questionados sobre sua intenção de visitar o parque SeaWorld. As respostas 

sofreram influência da mensagem do vídeo, mas também há uma influência de 

informações prévias do participante sobre o parque, visto que há conteúdos 

informativos sobre o parque que repercutem na mídia. 
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Gráfico 3 – Intenção de visitar o parque (%) 

Fonte: Elaboração própria 

 
O Gráfico 3 apresenta de forma clara a queda na intenção de visitar o parque 

após a exibição do trailer do documentário “Blackfish”. Podemos identificar que 

houve uma queda de 60,1% para 30,9% na intenção de visitar, em quanto a 

intenção de não visitar subiu de 26,6% para 54,7%. A parcela de indecisos que 

optaram pela variável “não sei”, permaneceu praticamente a mesma após ambos os 

vídeos, havendo uma variação apenas de 1,1%. 

Além de serem questionados sobre a intenção de visitar o parque após a 

exibição dos vídeos, os participantes foram submetidos a algumas afirmações e 

condicionados a níveis de concordância, em uma Escala Likert de cinco pontos. Tais 

afirmações sofreram variações consideráveis, de acordo com a mensagem passada 

em cada vídeo exibido ao longo do questionário. 

Abordando o assunto de forma direta, a primeira afirmativa foi “Eu apoio o uso 

de animais aquáticos como forma de entretenimento humano” e teve sua maior 

variação nas variáveis “discordo”, “discordo totalmente” e “não concordo, nem 

discordo”. Com a exibição do primeiro vídeo a porcentagem de participantes que 

discordaram da afirmação foi de 48,9%, após o segundo vídeo o grau de 

discordância aumentou para 67,5%, logo podemos afirmar que o trailer do 

documentário forneceu informações aos participantes que deram a eles maiores 

variáveis para avaliar tal afirmativa antes de se posicionar. Tais informações 

influenciaram aqueles participantes que estavam indecisos após a exibição do vídeo 

do SeaWorld (33%), resultando em uma queda de 12,3% com a mensagem 
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transmitida no trailer do documentário. A porcentagem de participantes que 

concordaram com a afirmação também sofreu uma queda de 6,4% após a exibição 

do trailer do documentário. (Gráfico 4) 

 

 
Gráfico 4 – Eu apoio o uso de animais aquáticos como forma de entretenimento humano (%) 

Fonte: Elaboração própria 
 

Alguns estabelecimentos que utilizam animais como forma de entretenimento 

tem como sua principal atração a interação desses animais com os seus visitantes. 

O Discovery Cove, uma filial da rede SeaWorld, é um exemplo desse tipo de atrativo. 

Neste parque os visitantes tem a oportunidade de entrar em piscinas e tirar foto com 

os golfinhos. Porém, conforme é apresentado no gráfico 5, os consumidores não 

concordam com esse contato direto entre os animais e o visitante (67%) e somado 

com a mensagem sustentável criada pelo documentario Blackfish, os participantes 

da pesquisa ratificaram tal opinião, se manifestando contra à essa interaçao (79,3%). 

 



48 
 

 
 

 
Gráfico 5 – Eu acho que o público que visita os atrativos deve interagir diretamente com os 

animais (%) 
Fonte: Elaboração própria 

 

Um assunto que costuma ser debatido na mídia é em relação ao 

comportamento do animal que nasceu no cativeiro ser diferente do comportamento 

do animal que foi capturado em seu habitat natural. Há a discussão que os animais 

de cativeiro estão acostumados com os treinamento e com o público, ao contrário do 

animal que foi capturado. Com a afirmativa que foi colocada no questionário ficou 

evidenciado que os participantes discordam totalmente desse ponto (58%), após a 

mensagem do trailer do Blackfish este número aumentou (16,5%). Alguns dos 

participantes antes de assitir o trailer concordaram com essa informação (15,4%), 

mas após assitir esse número teve uma queda de 9%, conforme pode ser visto no 

gráfico 6. 

 
Gráfico 6 – Eu acredito que os animais estão acotumados com o público e gostam de fazer os 

espetáculos (%) 
Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 7 – Eu tenho interesse em saber o que acontece com os animais fora do momento do 

espetáculo (%) 
Fonte: Elaboração própria 

 

Conhecer o que acontece por trás do espetáculo é um interesse de todo 

consumidor, independente do que está sendo exibido. Com a quantidade de 

informações que vincula na mídia sobre estabelecimentos com animais, juntamente 

com a divergência entre a proposta destes lugares e o que realmente é feito. Temos 

como consequência, o interesse do turista em obter informações sobre o back stage. 

No questionário uma das afimativas foi “Eu tenho interesse em saber o que acontece 

com os animais fora do momento do espetáculo” e a maioria absoluta se manifestou 

de acordo (73,9%), como pode ser observado no gráfico 7. 

Uma outra questão que pode vir a ser abordada dentro do assunto acerca de 

animais e entretenimento, é o quanto todos os treinamentos que os animais são 

submetidos podem afetar seu psicológico.  

Dentre os participantes da pesquisa 69,7% concordam que tais ações são 

prejudiciais ao animal e após o trailer esse número aumentou 13,8%. É possível 

encontrar algumas bibliografias, e também no próprio documentário “Blackfish”, 

relatos de que os ataques existentes de animais aos seus treinadores são realmente 

fruto do estresse que o animal passa por estar confinado em um tanque pequeno 

para o seu tamanho, o barulho que a platéia faz durante as apresentações, entre 

outras questões. (Gráfico 8) 
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Gráfico 8 – Eu acredito que os animais encontram-se em alto nível de estresse (%) 

Fonte: Elaboração própria 
 

Em relação a sobrevivência dos animais caso estes fossem soltos em seu 

habitat natural, não houve grande variação na opinião dos participantes. Com o 

vídeo de marketing e propaganda do SeaWorld, 58% concordaram que os animais 

não sobreviveriam e com o trailler esse número variou para 56,6%, uma diferença de 

apenas 1,4%. (Gráfico 9) 

 

 
Gráfico 9 – Eu acho que esses animais são sobriveriam fora do cativerio (%) 

Fonte: Elaboração própria 
 

Analisando de forma geral os resultados quantitativos da pesquisa aplicada, 

podemos conluir que o consumidor é influenciado pela mensagem que recebe e isso 
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faz com que haja mudança em seu comportamento. Em alguns momentos da 

pesquisa foi percebido que a variação foi pequena, mas esta baixa alteração no 

comportamento pode ser justificada pelo fato do assunto de proteção aos animais 

estar sendo cada vez mais sendo abordado nas mídias e o consumidor ter mais 

acesso a essas informações, assim sendo o participante já iniciou a pesquisa com 

influência de variáveis externas que não foram avaliadas na pesquisa. 

.  

4.2 ANÁLISE DE COMENTÁRIOS 

 

No final da pesquisa foi deixada uma pergunta aberta, na qual os 

participantes poderiam expressar sua opinião sobre o assunto. Foram contabilizados 

ao todo 38 comentários, sendo válidos para análise de grupos apenas 34, indicando 

aproximadamente 20%.  

Os comentários feitos permitiram que fossem conhecidas com maior 

profundidade as percepções, ideias e justificativas construídas pelos participantes da 

pesquisa sobre as afirmações a que eles foram submetidos, após assistir os vídeos 

com mensagens diferentes sobre o parque SeaWorld. Tais percepções foram 

separadas em três grupos, contra, a favor e ambos. No entanto é possível perceber 

que existem diferentes pontos de vista sobre o assunto. Logo esses grupos foram 

separados em subgrupos de acordo com os argumentos utilizados.  

A maioria dos comentários postados (71%) pelos participantes é contra o uso 

de animais para o entretenimento humano. O argumento mais recorrente foi que o 

treinamento aos quais os animais são submetidos pode vir a afetar a saúde 

psicológica do animal. Isto está em acordo com a afirmativa de Martins (2015), que 

os animais não obedecem por índole e sim porque sente dor, desespero, medo, 

raiva, aflição, insatisfação, incômodo.  

 

Acredito que é um assunto muito sério, pois estamos tratando do 
psicológico de animais que em seu ambiente natural, nunca fizeram mal 
nenhum aos seres humanos - segundo registros, como aponta no segundo 
vídeo. Apesar de ser um tema muito presente na pauta do campo da 
ecologia, acredito que esse tipo de espetáculo (que eu abomino), entendido 
como entretenimento, deveria ser pensado de forma crítica pelo campo do 
turismo, não apenas pelos acadêmicos, mas também pelos gestores e pela 
sociedade.  A iniciativa da pesquisa é muito boa e espero que consigamos 
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resultados que mostrem que esse tema não pode ser deixado de lado.  
Abraços. (Masculino, Turismo, 18 a 24 anos). 
 
Antes de assistir ao trailler Blackfish já sabia sobre os acontecimentos de 
acidentes no Seaworld, e os treinadores e pessoas envolvidas ao 
manipulam os animais de forma que isso afete psicologicamente e contribua 
para o comportamento deles, eu certamente não visitaria um parque com 
esse intuito de entreter o público coagindo os animais. (Feminino, Turismo, 
18 a 24 anos). 
 
Essa é uma das coisas mais tristes da humanidade. Nosso planeta é 
aproximadamente 70% oceano, por onde estes animais poderiam viver e 
nadar LIVREMENTE. Como somos capazes de aprisioná-los e tratá-los 
como estúpidos achando que um grupo de tratadores bem intencionados 
iria fazê-los mais feliz vivendo em um cativeiro de pouco mais de 30 metros 
quadrados. POR FAVOR, LEIAM ISSO: As baleias utilizam seus cantos 
para comunicação subaquática. Seus ganidos viajam alguns KMs de 
distancia, no silencio absoluto que do oceano. Agora, imagina, um ser 
destes submetido ao uma piscina de 30m², com uma multidão gritando, 
musica tocando e milhares de outros estímulos. É não tenho mais nada a 
dizer. Parabéns pela pesquisa. Gostaria de saber o resultado do seu 
trabalho de IC. Atenciosamente (Masculino, Veterinária, 25 a 29 anos) 
 

Alguns dos participantes que foram contra o entretenimento com animais, 

citaram o uso deles, porém em seu habitat natural, onde não há nenhum tipo de 

interferência no seu instinto selvagem. Chalfun (2011) declara que não há como 

descartar a utilização de animais na vida do homem, porém existem diversas formas 

de lazer com animais sem causar o sofrimento.  

 

Há alguns lugares como jardins botânicos onde existem animais e eles 
interagem com os seres humanos, mas não estão em cativeiro. Isso sim 
seria saudável. (Feminino, Turismo, 18 a 24 anos) 
 
Tenho desconfiança de qualquer tipo de atrativo turístico que tem como 
objetivo comercial os animais fora do seu habitat natural e que incentive o 
contato com o turista (especialmente animais selvagens), mas não poderia 
discordar totalmente por desconhecer a seriedade (ou não) desses 
treinadores e "cativeiros" (odeio esse nome), acho importante relativizar e 
olhar caso a caso. Já tive a experiência de safari na África do Sul, vi muito 
animais de longe por não ser permitido o contato próximo (o que é lógico e 
compreensível) e não havia leão, por exemplo. Achei um passeio justo, 
pude ver os animais sendo tratados, eles ficavam num espaço bem amplo, 
simulando o habitat natural. Não podemos afirmar que o tratamento com os 
animais é positivo sem conviver diariamente, mas acredito que podem 
existir formas válidas de turistificar animais. (Feminino, Turismo, 18 a 24 
anos) 
 
Qualquer animal deveria somente ficar em seu habitat, fico triste em vê-los 
nos Zoológicos, em jaulas dá para observar como eles são infelizes. 
(Feminino, Turismo, acima de 40 anos) 
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Uma parcela dos respondentes se manifestou contra o treinamento de 

animais para a exibição em shows, porém não são contra o parque SeaWorld e 

declaram que existem outros atrativos no parque. 

 
O uso de animais como forma de entretenimento, na maioria das vezes é 
cruel. No entanto, o parque SeaWorld possui outras atrações independentes 
dos shows com animais. (Feminino, Turismo, 18 a 24 anos) 
 
Muitas pessoas vão ao parque para se divertirem nos brinquedos como 
montanhas-russas, simuladores, etc. Não somente para assistir o show das 
orcas. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. (Masculino, Turismo, 18 
a 24 anos) 
 
Continuaria indo ao SeaWorld porque muitas de suas atrações são 
simuladores e robôs. Está em minoria as que usam animais de verdade. 
(Feminino, Turismo, 18 a 24 anos) 
 

Sendo um contra ponto em relação aos participantes que não são contra o 

parque SeaWorld, alguns respondentes são a favor dos parques fecharem suas 

portas, independente de possuírem outras atrações além dos shows com animais. 

 
Visitei o seaworld quando mais nova (aproximadamente 7 anos) com a 
minha família e nunca imaginamos que pudesse ter tamanha crueldade por 
"trás das cenas". Quando fui crescendo, me encontrei na causa animal 
defendendo-os contra todo tipo de exploração e o seaworld foi um dos 
casos mais chocantes. As pessoas que o visitam, tanto o seaworld quanto 
circos que utilizam animais, zoológicos etc, assim como minha família no 
passado, não fazem ideia da crueldade que submetem esses animais e com 
certeza boa parte do público entenderia o motivo de fechamento por maus-
tratos. Temos o dever de alertar ao povo que não é brincadeira, que 
estamos brincando com vidas e aos poucos eles estão nos mostrando o 
dano que causamos por tanto tempo. Sou a favor de qualquer movimento 
para fechamento do seaworld e outros e transferência desses animais para 
santuários onde possam aprender a viver mais livremente antes de voltar à 
natureza (porque também seria difícil se virar sozinho depois de tanto tempo 
em cativeiro). Achei interessantíssimo o questionário, marquei inicialmente 
que visitaria apenas pela propaganda (porque o marketing é realmente 
excelente), mas já sabia o que acontecia e tento alertar o máximo de 
pessoas pra não visitarem esse tipo parque. Parabéns pelo trabalho! :) 
(Feminino, Veterinária, 18 a 24 anos) 

 
Parte dos consumidores contra o uso de animais acredita e/ou acreditava que 

no parque deveria haver algum tipo de acompanhamento profissional, como 

veterinários, durante o período de treinamento. 

 
Acho que cada caso e um caso, mas generalizando podemos perceber que 
é fato que o animal se encontra em alto nível de estresse mas tem que 
haver um acompanhamento sério de profissionais e "tempo de serviço". 
Como citado no vídeo qualquer animal preso em uma “banheira” durante 25 
anos ia ficar estressado. No caso do Sea World que é um dos maiores 
parques deste tema poderia ser feito todo um trabalho mais sério. Desde a 
gestação, nascimento, consumo (pq é isso que acaba sendo) e liberdade do 
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animal. Acho que tendo um grupo de pesquisa junto à eles o trabalho seria 
mais positivo. O que me entristece são os parques que não possuem essa 
visibilidade. (Masculino, Turismo, 18 a 24 anos) 
 
O motivo de não ter havido mudanças nas minhas respostas foi o fato que já 
pude assistir o documentário Blackfish. Antes dele, visitaria o SeaWorld de 
novo com certeza e mesmo não concordando com o uso de animais para 
entretenimento, acreditava que no SeaWorld eles tinham o cuidado 
necessário para manterem baixos níveis de stress e condições necessárias 
para a saúde física e psicológica do animal. (Feminino, Administração, 18 a 
24 anos) 

 

Além disso, alguns dos respondentes acreditam que o parque deveria ser 

apenas para a reabilitação dos animais que não possuem condições de ser 

reintegrados ao seu habitat natural. 

 

Muito interessante a abordagem, grata pela oportunidade de participar do 
questionário. Zoológicos e aquários deveriam servir para manutenção de 
animais que não têm condições de ser reintegrados a natureza, reprodução 
de espécies ameaçadas e educação ambiental. Qualquer coisa diferente 
disso é absurda e deveria ser considerada ilegal.(Feminino, Veterinária, 30 
a 39 anos) 

 

Ao contrário dos anteriores, alguns participantes ficaram impressionados com 

a ironia entre a proposta que o parque divulga de proteção à vida marinha e o que 

eles exibem nos shows. 

 
Não descrimino totalmente o parque seaworld. Porém a proposta do parque 
inteiro é a proteção a vida marinha o que causa uma certa ironia quando se 
trata dos show feito com as baleias e golfinhos.   Acho que para levar a ideia 
de proteção a vida marinha a diante (oque eu particularmente acho muito 
válido), as baleias e os golfinhos ali em cativeiro poderiam entrar em um 
processo de reabilitação e não de total inanição e domesticação. Implantar 
meios de enriquecimento ambiental e sem dúvida parar com a reprodução 
em cativeiro. Porem não acho válido serem soltos pois uma vez dentro de 
um cativeiro por tanto tempo e em contato com tantas pessoas podem ter 
contraindo vírus e bactérias que de certa forma eles acabaram adquirindo 
imunidade. Uma vez soltos, eles poderiam estar disseminando 
microrganismos que a população marinha livre não tem imunidade. Acho 
aceitável manter os tanques como meio de reabilitação, já que há muitos 
encalhes nas praias. Manter o parque voltado sem dúvida nenhuma para a 
proteção dos animais marinhos. (Feminino, Veterinária, 18 a 24 anos) 

 

Conforme já foi citado no presente trabalho, Singer (apud Chalfun, 2011), 

afirma que o ser humano é um ser egoísta e alguns dos respondentes concordam 

com esse pensamento. 

 
Sou completamente contra qualquer tipo de exploração de animais para o 
entretenimento, o que inclui tourada, rodeio, circo, zoológico, etc (Feminino, 
Veterinária, 25 a 29 anos) 
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o ser humano só pensa nele mesmo, em como se divertir, mas esquecem 
que estão lidando com uma vida que também merece respeito. nenhum 
animal deveria servir para entretenimento, principalmente em zoológicos, 
onde prendem os animais em pequenos espaços e diariamente pessoas 
vão visitá-lo, gritam e irritam o animal. (Feminino, Veterinária, 18 a 24 anos) 
 

 

Um dos participantes da pesquisa declarou que teve a oportunidade de 

trabalhar no meio e declarou ser a favor desse tipo de entretenimento e contra o 

documentário exibido durante o questionário, “Blackfish”. 

 
Documentário completamente unilateral, já tive a oportunidade de trabalhar 
junto ao healthcare do seaworld e do Seas (epcot Disney). Ambos 
tratamosseus animais com um cuidado referencia mundial, e reintegram 
inúmeros animais a natureza todos os anos (Masculino, Administração, 25 a 
29 anos) 

 

Foram identificadas também algumas opiniões que variam de contra a favor 

de acordo com a situação. Uma das exceções vistas que fez o consumidor ser a 

favor de tal entretenimento, é no caso do animal já ter nascido no cativeiro. 

 

Acredito que os animais de natureza mais selvagem não deveriam ser 
levados a cativeiro. A não ser que ele nasça no cativeiro. Assim estará 
acostumado a tal estilo de vida. Mas não dá pra comparar uma baleia com 
um cão. (Feminino, Turismo, 18 a 24 anos) 
 
Acho válido o uso de animais quando eles não são capturados na natureza 
e estão ambientados com o espetáculo desde cedo, pois há animais que 
gostam e sentem falta do espetáculo. Quanto ao público interagir com os 
animais vária do histórico comportamental do animal, treino e sistema de 
segurança, o nível de estresse do animal pode variar, mesmo os 
ambientados com espetáculo. (Masculino, Veterinária, 18 a 24 anos) 
 

Também foi identificada a exceção do tipo de animal que é usado para fazer o 

show, pois existem animais que aceitam tais treinamentos de forma mais fácil e, 

além disso, o consumidor acha válido manter esses tipos de animais e apenas não 

permitir mais a entrada de novas orcas no parque. 

 
Primeiramente, parabéns pela iniciativa da pesquisa e pelo direcionamento 
por e-mail para mim e demais amigos estudantes de veterinária. Entretanto, 
devo ressaltar alguns pontos: 1- "animais aquáticos" pode ser qualquer 
coisa. Alguém que marca discordo nessa discorda também de quem tem um 
aquário de peixes ornamentais em casa. Seria melhor se fosse "mamíferos 
aquáticos" ou "cetáceos (baleias, golfinhos)". 2 - Eu fui ao SeaWorld em 
julho de 2010, logo depois da morte da treinadora Dawn Brancheau. O 
espetáculo mudou completamente do mostrado no comercial, certamente 
por medo dos treinadores/ repercussão na mídia. As orcas não interagem 
mais com os treinadores dentro da água. 3 - A atração com os golfinhos é 
claramente mais bonita e sem tensões, e sabe-se que golfinhos toleram 
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muito melhor estar em cativeiro e o comando dos treinadores do que orcas, 
se reproduzindo inclusive, portanto para ORCAS eu discordo, essa parte do 
espetáculo deveria ser cada vez mais reduzida em importância e 
paulatinamente acabar ao longo dos anos (não concordo com ser proibido 
agora, senão eles vão simplesmente eutanasiar - matar- todas as orcas, 
deixa elas envelhecerem e morrerem, deve ser proibida a chegada de novos 
animais); no entanto a de GOLFINHOS pode muito bem ser mantida, na 
minha opinião. 4 - O SeaWorld é um parque enorme e com várias atrações 
excelentes. Não concordo com o aprisionamento das orcas, porém indico 
para todos ir visitar o parque em si. 5 - Há outras atrações com animais no 
SeaWorld, usando pinípedes (focas, morsas, leões-marinhos) e lontras, e 
até uma com gatos, araras e cachorros (essa última de mau gosto). Explore-
as também em relação ao bem-estar dos animais. Orcas são muito 
mainstream (claro que são dignas de atenção, mas acho interessante 
pensar fora da caixinha, digamos assim). 6- Sem mais, 
obrigado.(Masculino,Veterinária, 18 a 24 anos) 

 
Em geral, pode-se identificar que a maioria dos consumidores é contra 

estabelecimentos que utilizam animais para a exibição em show e cada um possui a 

sua própria justificativa sobre tal prática, mas além desses existem também aqueles 

que não possuem uma opinião formada em relação a ser contra ou a favor, mas não 

deixam de expressar a sua opinião sobre o assunto, que gira em torno da questão 

de fiscalização do parque, a reabilitação dos animais e a própria gestão do parque. 

 
Acredito que para toda regra há sua exceção. De fato as orcas que 
encontram-se no SeaWorld (em maioria) são animais com traumas e/ou 
capturados de seu ambiente natural. Entretanto acho que antes de serem 
levados para o SeaWorld para entretenimento deveria ser feito uma 
tentativa de reabilitação (não sei se já acontece) , até porque todos 
merecem uma segunda chance.   E a morte da treinadora não foi de forma 
alguma culpa do animal. De fato o animal matou-a, mas não acredito que 
tenha sido a intenção da orca, até por que, proporcionalmente, qualquer tipo 
de brincadeira que a orca faça com um ser humano pode ser 
fatal.(Masculino, Veterinária, 18 a 24 anos) 
 
Apesar de já ter assistido um espetáculo com animais aquáticos, fiquei bem 
impressionada com o segundo vídeo. A ideia passada ao espectador é de 
uma grande interação (até mesmo de amizade) entre treinador e animal. 
Contudo o vídeo faz também um apelo para o próprio parque, como se o 
problema fosse de gestão, e não algo relacionado à natureza do animal.    
Parabéns pela pesquisa.    (Feminino, Turismo, 18 a 24 anos) 
 

As principais justificativas dadas pelos participantes da pesquisa estão 

apresentadas no quadro 1. 
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Justificativas contra o uso dos 

animais 

- O treinamento pode afetar a saúde dos 

animais; 

- Uso de animais para entretenimento 

em seu habitat natural; 

- Contra os shows, mas não são contra o 

parquet SeaWorld; 

- Fechar o parque; 

- Acredita e/ou acreditava que no 

parquet tinha acompanhamento 

profissional; 

- Apenas para a reabilitação 

- Ironia entre a proposta do parque e os 

que eles exibem; 

- O ser humano é egoísta; 

 

Justificativas a favor do uso dos 

animais 

- Teve a oportunidade de trabalhar no 

parque 

 

Quadro 1 – Divisão em grupo e subgrupos dos comentários 

Fonte: Elaboração própria 

 

Analisado de forma geral os comentário feitos pelos participantes ao final da 

pesquisa, podemos concluir que a maioria discorda do uso de animais como forma 

de entretenimento humano. Porém, percebemos que a maior variação entre os 

comentários não está apenas no fato de concordar ou discordar da exibição de 

animais em estabelecimento turísticos, tal variação está na justificativa de cada um. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É preciso abandonar o atual modelo de entretenimento com animais, que tem 

como objetivo apenas o crescimento econômico das empresas, sem que haja a 

preocupação da preservação ambiental. Mas para isso é necessária uma 

reeducação ambiental voltada para os turistas.  

Diante deste quadro atual, o presente trabalho teve como objetivo analisar o 

comportamento sustentável do turista diante de mensagem com diferentes focos 

sobre um mesmo estabelecimento e identificar sua opinião sobre. A análise foi feita 

a partir da aplicação de pesquisa de campo, de tal forma que é possível 

compreender de forma breve, como o consumidor reage diante de informações com 

diferentes focos.  

A partir dos resultados obtidos na aplicação da pesquisa, podemos concluir 

que o turista é influenciado pela mensagem sustentável que recebe e é contra o uso 

de animais como forma de entretenimento humano. Foi possível identificar também 

que a maior variação entre um turista e outro não é apenas sua decisão de 

concordar ou discordar e sim a justificativa e pensamentos de cada um. Com tal 

resultado, é possível, futuramente iniciar um trabalho de reeducação sustentável 

com foco no consumidor.  

Uma forma de difundir o turismo sustentável, a partir do comportamento do 

consumidor e através da apresentação de documentários. Assim como foi feito o 

“Blackfish”, sendo ele o motivo principal na queda do número de visitantes no parque 

SeaWorld. Se houver a produção de outros documentários ou filmes sobre outros 

estabelecimentos turísticos que exibem animais como forma de promover a alegria 

de seu visitante, aos poucos a economia deste tipo de serviço turístico iria diminuir, e 

assim, tal serviço com o tempo deixaria de existir, parando com a caça e/ou pesca 

de animais em seu habitat. Alguns estabelecimentos turísticos com animais ainda 

declaram que possuem projetos de reabilitação, projetos de educação ambiental, 

porém não existe forma melhor de ter uma educação ambiental do que o contato 

direto com a natureza, com o animal solto. 

Apesar de ainda haver muitos estabelecimentos que mantêm animais em 

cativeiros, existem algumas formas de entretenimento turístico com animais que tem 
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crescido de forma silenciosa, ao longo dos anos, na qual o animal não está 

confinado e é possível haver a interação do homem. Como exemplo, o safari, o 

mergulho, entre outras formas de explorar os animais de forma que não sejam 

retirados do seu habitat natural. Assim, os zoológicos e aquários tendo apenas como 

objetivo a reabilitação desses animais.  

Nesse contexto seria possível identificar de forma mais clara o real 

comportamento do consumidor diante da relação com os animais e vice-versa, pois 

o presente estudo não dimensionou este ponto, pois o comportamento do animal já 

estava alterando diante das condições em que se encontram. Além disso, pode-se 

fazer um estudo mais aprofundando sobre o comportamento do consumidor 

analisando também fatores externos, internos, culturais, econômicos, entre outros 

que não foram abordados na pesquisa. 
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APÊNDICE A – Pesquisa de Campo (Online) 

 

Olá!  

Bem-vindo a nossa pesquisa sobre parques temáticos. Somos alunas da 

Faculdade de Turismo e Hotelaria da UFF e estamos desenvolvendo um projeto de 

iniciação científica.   

O questionário é rápido e fácil, levará aproximadamente 5 minutos do seu tempo. 

Por favor responda todas as questões até o final e seja sincero, não há respostas certas 

ou erradas.  

Dê preferência para o preenchimento em computadores e tablets. O questionário 

não funciona adequadamente em smartphones e em telas pequenas. Para uma melhor 

visualização, mantenha o zoom do seu navegador em 100%.  

Muito obrigada! 

Enjoy it! 

 

1) Para iniciar, forneça alguns dados sobre você. Qual o seu curso de 

graduação? 

 

( ) Administração 

( ) Outro 

( ) Turismo 

( ) Veterinária 

 

2) Qual período você está cursando? 

 

() Primeiro ou segundo período 

() Terceiro ou quarto período 

() Quinto ou sexto período 

() Sétimo ou oitavo período 
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() Nono período ou superior 

() Já me formei 

 

3) Sexo: 

 

() Feminino 

() Masculino 

 

4) Idade: 

 

() Até 17 anos 

() De 18 a 24 anos 

() De 25 a 29 anos 

() 30 a 39 anos 

() Acima de 40 anos 

 

5) Você tem OU JÁ teve animal doméstico? Ex: cachorro, gato, hamister, coelho, 

etc. 

 

() Sim 

() Não 

 

6) Já frequentou algum tipo de atrativo turístico que utiliza animais como forma de 

entretenimento? Ex: circos, zoológicos, parques aquáticos, aquários, etc. 

() Sim 

() Não 

 

Assista o vídeo até o final antes de passar para a próxima página.  
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(aumente o som do seu computador) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Wr_stuNS3CU 

 

7) Após assistir o vídeo do SeaWorld, indique abaixo sua intenção de visitar o 

parque. 

 

() Certamente visitaria 

() Visitaria 

() Não visitaria 

() Certamente não visitaria 

() Não sei 

 

8) Você já conhecia o Sea World? 

 

() Sim, já fui 

() Sim, planejo ir 

() Já ouvi falar 

() Não, nunca ouvi falar 

 

9) Indique o quanto você concordo ou discorda com as afirmações abaixo: 

 

 
Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Não 

concordo, 

nem 

discordo 

Discordo 
Discordo 

Totalmente 

Eu apoio o uso 

de animais 

aquáticos como 
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forma de 

entretenimento 

humano 

Eu acho que o 

público que 

visita os 

atrativos deve 

interagir 

diretamente 

com os animais 

     

Eu acredito que 

os animais 

estão 

acostumados 

com o público e 

gostam de fazer 

os espetáculos 

     

Eu tenho 

interesse em 

saber o que 

acontece com 

os animais fora 

do momento do 

espetáculo 

     

Eu acredito que 

os animais 

encontram-se 

em alto nível de 

estresse 

     

Eu acho que      
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esses animais 

não 

sobreviveriam 

fora do cativeiro 

 

Assista o vídeo até o final antes de passar para a próxima página.  

(aumente o som do seu computador) 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=owaZIWdkV_g#t=39 

 

10) Depois de ter assistido ao trailler do documentário "Blackfish", indique abaixo 

sua intenção de visitar o Sea World. 

 

() Certamente visitaria 

() Visitaria 

() Não visitaria 

() Certamente não visitaria 

() Não sei 

 

11) Após assistir o trailler do documentário "Blackfish", indique o quanto você 

concorda ou discorda com as afirmações abaixo: 

 

 
Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Não 

concordo, 

nem 

discordo 

Discordo 
Discordo 

Totalmente 

Eu apoio o uso 

de animais 

aquáticos como 

forma de 
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entretenimento 

humano 

Eu acho que o 

público que 

visita os 

atrativos deve 

interagir 

diretamente 

com os animais 

     

Eu acredito que 

os animais 

estão 

acostumados 

com o público e 

gostam de fazer 

os espetáculos 

     

Eu tenho 

interesse em 

saber o que 

acontece com 

os animais fora 

do momento do 

espetáculo 

     

Eu acredito que 

os animais 

encontram-se 

em alto nível de 

estresse 

     

Eu acho que 

esses animais 
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não 

sobreviveriam 

fora do cativeiro 

 

12) Se desejar, deixe aqui seus comentários sobre o assunto. 


