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RESUMO 

 

Os zoológicos têm sido bastante questionados ultimamente no que diz respeito ao 
cumprimento dos papéis que eles proclamam exercer e em relação à sua eticidade. 
Tendo sua origem em coleções de animais que atuavam como símbolos de riqueza 
e poder, pode-se afirmar que os zoológicos conseguem manter-se nos dias atuais 
sustentados pelo tripé eduacação ambiental, conservação da biodiversidade e 
pesquisa científica. No entanto, observa-se que esse é um discurso utilizado para 
manter os animais aprisionados em zoológicos, visto que as demandas morais dos 
dias de hoje requerem uma justificativa que vá além da mera exposição e do  
entretenimento. Nota-se que os zoológicos são, na verdade, instituições cuja 
fundação reside em concepções dualistas, antropocêntricas e dominatórias, ao 
mesmo tempo em que reiteram constantemente essas mesmas concepções. Sendo 
assim, foi possível concluir que o verdadeiro papel dos zoológicos é reforçar o 
dualismo humano-animal, perpetuando o especismo e outras práticas opressoras 
que dele derivam.  

 

Palavras-chave: especismo, educação ambiental, conservação da biodiversidade, 
pesquisa científica, bioética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Zoos have been heavily questioned lately on the fulfillment of the roles they claim to 
play and in relation to their ethics. Having its origin in collections of animals that 
acted as symbols of wealth and power, it can be said that zoos are able to maintain 
themselves in the present day supported by the trivet of environmental education, 
biodiversity conservation and scientific research. However, one can notice that this is 
a discourse used to keep animals trapped in zoos, since the moral demands of today 
require a justification that goes beyond mere exposure and entertainment In fact, 
zoos are institutions whose foundation resides in dualistic, anthropocentric, and 
dominating conceptions, at the same time as they constantly reiterate these same 
conceptions. Thus, it was possible to conclude that the true role of zoos is to 
reinforce human-animal dualism, perpetuating speciesism and other oppressive 
practices that derive from it. 

 

Keywords: speciesism, environmental education, biodiversity conservation, scientific 
research, bioethics 
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INTRODUÇÃO 

O debate em torno da existência de zoológicos vem se intensificando 

consideravelmente nos últimos tempos. Em um mundo onde as práticas de 

dominação dos animais pelos seres humanos têm sido cada vez mais questionadas, 

os zoológicos são vistos por muitos como locais de imposição de sofrimento e de 

demonstração da superioridade humana sobre os animais não-humanos. Em 

contrapartida, há também quem defenda a existência dessas instituições, 

argumentando que os zoológicos são necessários em um mundo onde os habitats 

naturais tendem a se extinguir em uma velocidade alarmante. Uma analogia 

frequentemente citada na defesa dos zoológicos é a dessas instituições como sendo 

verdadeiras “Arcas de Noé”, no sentido de que abrigam remanescentes de vida 

selvagem que poderiam recompor toda a biodiversidade animal no caso de um 

possível futuro trágico.   

No entanto, percebe-se que os defensores dos zoológicos ignoram uma 

pergunta fundamental quando o objetivo é a busca de uma conduta ética: A quem 

servem os zoológicos? Mesmo considerando o discurso da conservação das 

espécies, para quem ela é importante? Seriam as práticas dentro do zoológico 

críticas e libertadoras? Poderiam elas contribuir para a construção de uma 

sociedade onde sejam levados em conta os interesses de todos os seres que 

porventura os tenham? Ou os zoológcos simplesmente colaboram para a 

manutenção de um orde pré-estabelecida, onde os interesses de alguns seres se 

sobrepõem aos de outros?  

A presente dissertação trata-se de um ensaio teórico-reflexivo, realizado em 

um processo dialético entre literatura pertinente, aporte teórico e reflexão. O trabalho 

foi desenvolvido a partir de uma revisão de literatura referente a jardins zoológicos, 

sua história e a evolução de seus papéis ao longo do tempo. Para o 

desenvolvimento da revisão bibliográfica foram realizadas buscas por artigos 

científicos, dissertações, teses, livros e reportagens que versassem sobre a temática 

e/ou fossem considerados relevantes para a abordagem do tema em questão.  

Desse modo, a primeira parte do trabalho trata-se de um resgate histórico-

crítico que abrange desde as origens dos zoológicos até o panorama atual dessas 

instituições. Na segunda parte, foram analisadas criticamente as três principais 
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missões autoproclamadas pelos zoológicos na atualidade: a conservação, a 

educação e a pesquisa científica. Na terceira parte, toda essa reflexão acerca da 

evolução histórica dos zoológicos e dos supostos papéis que essas instituições 

alegam desempenhar na atualidade é contrastada com um referencial teórico, 

visando confirmar a tese de que o discurso pautado no tripé conservação – 

educação – pesquisa, tão enfaticamente sustentado pelos zoológicos nos dias de 

hoje, atua no sentido de encobrir o fato de que eles são, na verdade, instituições 

cuja própria ontologia impõe uma série de questões éticas. Por fim, procede-se uma 

análise acerca de por que os zoológicos se mantém, apesar da sua existência 

acarretar, necessariamente, uma série de problemas morais, e o que, exatamente, 

eles mantém.  

 Sendo assim, o objetivo deste trabalho é recrutar fatos e argumentos 

científicos e filosóficos para construir uma crítica aos zoológicos, no sentido de 

evidenciar que eles fazem parte de um sistema de opressão que reforça o dualismo 

humano-animal e que perpetua o especismo. Podem ser apontados também os 

seguintes objetivos específicos: 

• Realizar um resgate histórico-crítico abrangendo desde as origens dos 

zoológicos até o panorama atual, destacando-se a evolução dos papéis 

desempenhados por essas instituições ao longo do tempo; 

• Analisar criticamente as principais missões institucionais auto-proferidas 

pelos zoológicos na atualidade: a educação ambiental, a conservação da 

biodiversidade e a pesquisa científica; 

• Discorrer sobre as diversas questões éticas que envolvem a existência 

dos zoológicos; 

• Discorrer sobre as ideias e concepções que sustentam a manutenção dos 

zoológicos até os dias atuais, demonstrando que essas instituições 

reforçam o dualismo humano-animal e o especismo. 
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1 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS ZOOLÓGICOS: DE SUAS ORIGENS ATÉ OS 

DIAS ATUAIS 

 Os zoológicos são instituições que passaram por uma série de mudanças e 

adaptações desde o seu surgimento até a atualidade. Desse modo, faz-se 

necessário um resgate histórico-crítico para que se possa proceder uma análise 

mais profunda acerca dessas instituições, já que características pretéritas costumam 

exercer fortes influências no quadro presente. Ao analisar-se o histórico dos 

zoológicos é possível, portanto, compreender melhor porque essas instituições são 

como são nos dias de hoje, e o quanto, de fato, elas sofreram mudanças em termos 

ontológicos. 

 

1.1 COLEÇÕES DE ANIMAIS: PODER, CURIOSIDADE E DIVERSÃO 

A manutenção de animais selvagens pelos seres humanos é tão antiga 

quanto as primeiras tentativas de domesticação, que começaram a mais ou menos 

10.000 anos a. C. Entretanto, somente a partir do início das primeiras civilizações 

urbanas, a cerca de 3.000 anos a. C., é que surgiram as coleções de animais 

selvagens propriamente ditas (KISLING, 2001, p. 1). É muito difícil determinar 

precisamente qual foi a primeira coleção de animais mantida em cativeiro devido à 

falta de registros das coleções mais antigas. Tais registros, quando existentes, são 

em grande parte incompletos e artificiais (FIGUEIREDO, 2001 apud COSTA, 2004, 

p. 141).  

As coleções de animais da Antiguidade são normalmente designadas pelo 

termo menagerie, que pode ser definido como “qualquer pequena coleção de 

animais exóticos”. O objetivo principal dessas coleções de animais era fornecer 

diversão privada e exclusiva à aristocracia (ENGELBRECHT, 2014, p. 49). No 

entanto, vale destacar que essa diversão não estava restrita à mera observação dos 

animais aprisionados, podendo envolver também a sua “utilização”. Os romanos, por 

exemplo, mantinham animais como leões, tigres, elefantes e girafas para serem 

mortos nos jogos que ocorriam na arena. Também era comum que imperadores 

mantivessem grandes coleções de animais como um sinal do seu poder, o que 
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poderia culminar, inclusive, no extermínio de todos os animais pelos próprios tiranos, 

em mais uma demonstração de domínio e força (JAMIESON, 1985, p. 40). 

Visto isso, observa-se que praticamente todas as grandes civilizações 

mantiveram exibições de animais como sinal de riqueza e poder, fazendo com que 

os governantes se sentissem ainda mais fortalecidos quando cercados de animais 

perigosos e exóticos (AMARAL, 2002 apud MARINO, 2008, p. 3). Desse modo, 

enquanto poucos camponeses podiam pagar por até mesmo um simples coelho de 

estimação, um príncipe era capaz de aprisionar a força de um tigre ou subjugar a 

velocidade de um guepardo. Sendo assim, a posse de animais selvagens poderia 

significar tanto a dominância de um homem sobre as ditas “feras”, como também o 

poder de um homem sobre os outros homens (HANCOCKS, 2001, p. 7).  

Não diferentemente das épocas anteriores, a partir do século XV essa 

prática de aprisionamento e manutenção de animais cativos também passou a ser 

adotada pelas realezas europeias. Sendo assim, zoológicos foram fundados em 

“diversos reinos da Europa ocidental, tendo sempre como princípio o entretenimento 

da alta realeza. Além disso, esses zoológicos europeus primordiais serviam como 

fonte de ostentação e poder, refletindo a expansão colonizadora dos impérios” 

(DIAS, 2003, p. 127).  

 

1.2 OS ZOOLÓGICOS MODERNOS 

A partir de meados do século XVIII, com o advento da revolução industrial, a 

queda das monarquias imperiais e a ascensão da burguesia urbana, a propriedade 

de muitas coleções de animais selvagens começou a ser transferida para 

comerciantes e empresários emergentes, dando início, assim, ao surgimento dos 

zoológicos modernos, abertos à visitação pública através do pagamento de 

ingressos (DIAS, 2003, p. 127).  

Os primeiros zoológicos modernos foram fundados em Viena, Madri e Paris 

no século XVIII e em Londres e Berlim no século XIX (JAMIESON, 1985, p. 40). A 

Tabela 1, adaptada de Dias (2003, apud MARINO, 2008, p. 5), lista em ordem 

cronológica a fundação dos primeiros zoológicos ao redor do mundo:   
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Ehrenfeld (1995, p. xvii) afirma que os zoológicos estão entre as instituições 

da antiguidade que têm sobrevivido a diversas transições. No entanto, o autor 

defende que apesar de sua origem tão antiga o zoológico contemporâneo é, em 

grande parte, um produto do século XIX e dos primeiros dois terços do século XX. 

Hancocks (1995, p. 31), de maneira semelhante, propõe que o zoológico público 

como o conhecemos hoje é essencialmente um conceito do século XIX. Segundo o 

                                                           
1
 Fonte da data: Wikipedia. 

ANO DE CRIAÇÃO ZOOLÓGICO PAÍS 

1752 Zôo de Viena Áustria 

17701 Zôo de Madri Espanha 

1793 Zôo de Paris (“Jardin des Plantes”) França 

1828 Zôo de Londres Inglaterra 

1844 Zôo de Berlim Alemanha 

1857 Zôo de Rotterdam Holanda 

1858 Zôo de Frankfurt Alemanha 

1865 Zôo de Breslau (atualmente Wroclaw) Polônia 

1872 Zôo de Melbourne Austrália 

1873 Zôo do Central Park, Nova Iorque EUA 

1874 Zôo da Filadélfia EUA 

1876 Zôo de Calcutá Índia 

1882 Zôo de Ueno Japão 

Tabela 1 – Fundação dos primeiros zoológicos modernos em ordem cronológica. 

 Fonte: Dias (2003, apud MARINO, 2008, p. 5) 
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autor, o conceito de zoológico era perfeito para a Era Vitoriana (1837-1901) devido a 

diversos fatores, tais como uma classe média que emergia rapidamente, a novidade 

do tempo destinado ao lazer com a família, um novo foco e uma nova crença em 

assuntos edificantes e educacionais, a abertura de novas terras, o crescimento de 

impérios, descobertas de animais “estranhos”, “tudo isso se combinou perfeitamente 

para fazer do zoológico um local de tremenda popularidade” (HANCOCKS, 1995, p. 

31). 

De uma forma um tanto mais crítica, Berger (2003, p. 26) destaca que os 

zoológicos públicos no século XIX constituíam “uma confirmação do poder colonial 

moderno”, de modo que a captura de animais representava, de maneira simbólica, a 

conquista de países exóticos e remotos. Desse modo, ““exploradores” provavam seu 

patriotismo mandando para casa um tigre ou um elefante”, e “o presente de um 

animal exótico ao zôo da metrópole tornou-se um símbolo nas relações diplomáticas 

subservientes” (BERGER, 2003, p. 26). Nesse sentido, Bravo (2011, p. 224) afirma 

que além de estar associada à expansão colonial europeia, a origem dos zoológicos 

encontra-se associada também “ao tráfico de espécies, à alteração do patrimônio 

natural e às redes internacionais de comércio”. 

Wirtz (1997) também contribui para o debate acerca da construção histórica 

dos zoológicos ao ressaltar que o ethos institucional dos jardins zoológicos foi 

moldado por ambas as visões da respeitabilidade burguesa e da ciência moderna. 

Sendo assim, o jardim zoológico moderno surgiu no século XIX como um produto de 

processos inter-relacionados, a saber, a tentativa de assentar os valores burgueses 

e a cultura científica moderna como as perspectivas dominantes para a 

compreensão do mundo (WIRTZ, 1997).  

Visto isso, é interessante notar que esses primeiros jardins zoológicos (e os 

outros que vieram logo em seguida) foram fundados principalmente por causa do 

interesse de membros da sociedade zoológica (IUDZG/CBSG (IUCN/SSC), 1993 

apud FA, FUNK, O`CONNELL, 2011, p. 54). O Zoológico de Londres, por exemplo, 

foi fundado em 1828 pela Sociedade Zoológica de Londres, e é considerado o 

“primeiro zoológico científico do mundo, com o propósito de expressamente estudar 

os animais vivos para melhor entender a História Natural” (ZSL, 2014 apud SILVA; 

NUNES; PEQUENO, 2015, p. 160). Na época da sua fundação, somente os 
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membros da Sociedade Zoológica e seus convidados tinham acesso às instalações. 

Entretanto, no ano de 1847, quando houve um comprometimento nas finanças da 

Sociedade, o zoológico passou a permitir a entrada do público comum (ZSL, 2014 

apud SILVA; NUNES; PEQUENO, 2015, p. 160). Nota-se, portanto, que apenas 

mais tarde a visita mediante o pagamento de ingressos tornou-se uma parte comum 

e necessária dos zoológicos (FA; FUNK; O`CONNELL, 2011, p. 54). 

 

1.3 O SURGIMENTO DOS ZOOLÓGICOS NO BRASIL  

O primeiro zoológico do Brasil foi fundado em 1888 na cidade do Rio de 

Janeiro (bairro de Vila Isabel), pelo Barão de Drumond (DIAS, 2003, p. 127). Esse 

zoológico já deixou de existir, tendo sido fechado algumas décadas após a sua 

fundação. Lucena (2017) destaca que no final do século XIX o Rio de Janeiro já 

possuía algumas características de metrópole, porém, “diferentemente de outras 

grandes cidades do mundo, ainda não tinha um jardim zoológico”. Após uma viagem 

à França, o Barão de Drumond teria ficado impressionado com a capital Paris e com 

o zoológico que lá existia (LUCENA, 2017), tendo isso o motivado a inaugurar o 

primeiro zoológico do Brasil.  

Diante disso, é interessante notar o valor simbólico do zoológico como um 

elemento importante na composição e na construção da paisagem urbana das 

metrópoles à época. Por serem locais onde a natureza era introduzida à metrópole e 

convertida em um espetáculo domesticado, os zoológicos vieram a representar o 

triunfo final dos humanos modernos sobre a natureza, da cidade sobre o campo, da 

razão sobre a aparente selvageria e o aparente caos da natureza (BRAVERMAN, 

2011, p. 814).  

No Brasil, os zoológicos surgiram acompanhando a concepção das 

instituições da Europa; no ano de 1866 foi fundado, na cidade de Belém – PA, o 

Museu Paraense Emílio Goeldi, a partir de uma “associação de amantes da ciência”. 

O zoológico mais antigo do Brasil ainda em funcionamento surgiu em 1895, quando 

o Museu Emílio Goeldi inaugurou a criação de uma pequena coleção de animais 

silvestres representativos da fauna Amazônica, o “Parque Zoobotânico do Museu 

Paraense Emílio Goeldi” (COSTA, 2004, p. 142; SOARES; MORAES, 2008, p. 2).  
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Anos mais tarde, foram fundados o atual Zoológico do Rio de Janeiro, em 

1945, o Zoológico de São Paulo, em 1957, seguidos, então, por diversos outros, 

como o de Porto Alegre e Brasília. A partir de 1960, começaram a surgir zoológicos 

também nas cidades do interior, geralmente ligados às prefeituras (PIRES, 2012). 

Vale destacar que o artigo primeiro da Lei no 7.173/1983 considera jardim zoológico 

“qualquer coleção de animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em semi-

liberdade e expostos à visitação pública” (BRASIL, 1983). Desse modo, apesar de 

muitas instituições brasileiras que exibem animais ao público receberem outras 

denominações, como “parques ecológicos”, “parques zoobotânicos”, “aquários”, 

“mini-zoos”, entre outros, elas são classificadas como “zoológicos” de acordo com a 

legislação vigente, devido ao fato de apresentarem animais em exposição 

(AURICCHIO, 1999, p. 3). 

 

1.4 OS ZOOLÓGICOS NA ATUALIDADE 

Desde a sua fundação, os zoológicos vêm passando por diversas 

transformações. No passado, a demonstração de poder, a curiosidade e a diversão 

justificaram a criação dos primeiros zoológicos, porém hoje em dia essas 

justificativas perderam total ou parcialmente a sua força. A conservação, a educação 

e a pesquisa científica vêm sendo propósitos cada vez mais enfatizados pelos 

zoológicos atuais, que definem como sendo a sua missão: participar na promoção 

do cuidado e do bem-estar animal, da conservação da biodiversidade, da educação 

ambiental e da sustentabilidade global (WORLD ASSOCIATION OF ZOOS AND 

AQUARIUMS, 2007 apud CLAYTON; FRASER; SAUNDERS, 2008, p. 378). 

No entanto, como esses três objetivos principais dos zoológicos na 

atualidade (conservação, educação e pesquisa) se relacionam entre si dentro de 

uma perspectiva institucional? Seria algum deles considerado prioritário em relação 

aos outros? E como seria vista a questão do lazer? Nesse sentido, Patrick et al. 

(2007) realizaram um estudo onde foram analisadas as missões institucionais de 

zoológicos nos Estados Unidos, constatando-se a existência de dois temas 

principais: a conservação e a educação. Os resultados também mostraram que o 

tema da educação foi mencionado em 131 de 136 missões institucionais analisadas, 

aparecendo com mais frequência que o tema da conservação (118 de 136). 
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De fato, Fa, Funk e O`Connell (2011, p. xi) defendem que apesar dos 

zoológicos continuarem a exercer um importante papel na reprodução de espécies 

ameaçadas em cativeiro e sua posterior reintrodução, a ênfase dada por essas 

instituições encontra-se agora na educação do público visitante, paralelamente ao 

entretenimento. Moss e Esson (2013) conduziram um estudo onde foram levantados 

os objetivos educacionais estabelecidos pelas principais organizações 

credenciadoras de zoológicos no mundo. Verificou-se, então, que essas 

organizações não apenas colocam a educação como um de seus objetivos, mas 

“exalam, através de seus websites, uma autoconfiança em relação ao seu papel 

educacional”. Os autores apontam como exemplo a AZA – Association of Zoos and 

Aquariums (Associação de Zoológicos e Aquários – EUA), que coloca a seguinte 

afirmação em seu site na internet:  

 

 

“Os zoológicos e aquários credenciados pela AZA desempenham um papel 
vital na educação de mais de 175 milhões de visitantes e 12 milhões de 
estudantes, em sala de aula ou em campo, em relação a animais selvagens, 
seus habitats, às questões de conservação relacionadas e às formas 
através das quais eles podem contribuir para sua preservação.” (MOSS; 
ESSON, 2013, p. 14, tradução nossa) 

 

 

 

Sendo assim, Moss e Esson (2013, p. 15) afirmam que, claramente, a 

educação é vista pelos zoológicos como o centro dos seus objetivos. Essa enorme 

importância atribuída à educação pode ser explicada, no entanto, pelo fato de ser 

ela, supostamente, a grande responsável por promover uma consciência ecológica 

voltada à conservação. É o que aponta Escobar (2000 apud GARCIA; MARANDINO, 

2008, p. 84), ao destacar que a maior contribuição dos zoológicos à conservação se 

dá através da educação. Isso se traduz, em outras palavras, no famoso lema, 

frequentemente proferido pelos zoológicos atuais: “educar para conservar” ou, nas 

palavras de Aragão e Kazama (2013a), “conhecer para preservar”. Em suma, pode-

se afirmar que a educação é colocada como o objetivo principal dos zoológicos pois 
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considera-se que essa seja a forma mais viável de se atingir um objetivo maior, que 

seria o da conservação da biodiversidade. É o que sugere Garcia (2006, p. 1611): 

 

 

“com o passar do tempo e a modificação na filosofia de trabalho dos 
zoológicos, incorporando e personificando a pesquisa e a conservação 
dentro de seus objetivos, fez-se necessário o desenvolvimento de 
programas educativos, com o intuito de legitimar a existência desses 
espaços e de contribuir de maneira efetiva para a manutenção das espécies 
selvagens em seus ambientes naturais.” (GARCIA, 2009, p. 1611) 
 

 
 
 
 
 

Em suma, observa-se que o zoológico moderno é retratado ao público como 

sendo um local de educação, pesquisa e conservação. O lazer nem sempre é 

mencionado como um objetivo, mas o fato é que a necessidade de atrair visitantes 

para garantir um ganho financeiro é uma preocupação para os zoológicos e seus 

esforços em conservação, pesquisa e educação (CARR; COHEN, 2011, p. 7).  

Ngeow (2010, p. 20) explica que enquanto a conservação e a educação são 

prioridades maiores, o financiamento desses objetivos requer a satisfação do 

público, a fim de continuar recebendo visitantes dispostos a pagar pelos ingressos 

de entrada.  

Sendo assim, Turley (1998, p.341) afirma que “os zoológicos não podem 

efetuar suas funções mais aceitas socialmente sem satisfazer as necessidades e 

demandas dos visitantes diários que estão, por definição, em uma excursão de 

lazer”. Ou seja, as funções consideradas mais “nobres”, como a conservação, a 

pesquisa e educação dependeriam, de certa forma, da função lazer. A Figura 1 

esquematiza, de um modo geral, as principais funções atribuídas aos zoológicos nos 

dias atuais e como elas se relacionam entre si: 
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principalmente os exóticos, aumentava o interesse 

(WIRTZ, 1997).  

Davey (2007, p. 217)
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Figura 1: Principais funções atribuídas aos zoológicos na atualidade e como elas relacionam
entre si. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

 

a necessidade de financiamento das atividades do zoológico 

parece ter sido algo presente desde que essas instituições foram fundadas. No 
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Figura 1: Principais funções atribuídas aos zoológicos na atualidade e como elas relacionam
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financiamento das atividades do zoológico 
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Figura 1: Principais funções atribuídas aos zoológicos na atualidade e como elas relacionam-se 
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os zoológicos, menos populares eles são (FA; FUNK; O`CONNELL, 2011, p. 67; 

DAVEY, 2007, p. 217). Considerando que os zoológicos têm sofrido crescentes 

críticas nos últimos tempos e visto que eles dependem do suporte do público para 

continuarem existindo, os números de comparecimento atuam no sentido de 

informar o grau de preocupação que essas instituições devem ter em relação a 

essas críticas, efetuando ou não mudanças em resposta a elas. 

Independentemente da questão do lazer como meio de financiamento para a 

manutenção dos zoológicos, alguns autores acreditam na existência de um “lazer 

educativo” no contexto dessas instituições. Aragão (2014, p. 34), por exemplo, 

considera que, mesmo com o passar do tempo, o lazer e o entretenimento 

continuam sendo funções dos zoológicos, porém de um ponto de vista mais 

consciente e pedagógico. Segundo a autora, os zoológicos poderiam utilizar sua 

função de divertimento para efetuar uma conexão com aspectos educacionais, de 

modo que o lazer conduziria à educação. No entanto, como será exposto mais 

adiante, parece bastante improvável que os zoológicos sejam capazes de contribuir, 

de alguma forma, para uma educação crítica e emancipadora. 

Considerando ainda a questão do lazer, é válido ressaltar a postura 

comercial que vem sido cada vez mais adotada pelos zoológicos. Na visão de 

Anderson (1995, p. 3), a maioria dos zoológicos ocidentais são empresas que 

buscam atrair o público pagante. De acordo com Swarbrooke (2001, apud FA; 

FUNK; O`CONNELL, 2011, p. 67), os zoológicos atualmente operam em um 

mercado de atração de visitantes altamente competitivo, no qual todas as 

organizações competem ferozmente por sua parcela de clientes. Em uma publicação 

da Association of Zoos and Aquariums (2004, apud SKINNER-WINSLOW, 2016, p. 

17) nota-se a preocupação em aproveitar a função de entretenimento dos 

zoológicos, oferecendo, porém, algo a mais, que diferencie essas instituições dos 

outros locais de lazer, gerando um diferencial que lhes confira vantagem 

competitiva:   

 

“As pessoas têm um alto nível de expectativa em relação ao entretenimento. 
Os zoológicos e aquários da AZA são bastante percebidos como locais de 
entretenimento; entretanto, podemos não estar usando isso a nosso favor. 
Os zoológicos e aquários da AZA devem provar que também são um 
destino com valor agregado, com missões que podem melhorar a vida dos 
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visitantes, distinguindo-nos, assim, dos nossos concorrentes.” 
(ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIUMS, 2004, apud SKINNER-
WINSLOW, 2016, p. 17, tradução e grifo nossos)  

 

 

Na visão de Gross (2015, p. 391), os zoológicos não deixam de ser locais 

com finalidade de divertimento, porém, diferentemente dos circos, encontram-se 

justificados até hoje devido às contribuições que eles alegam fazer para a educação 

e para a conservação:  

 

 

“O debate em torno da questão de seres sencientes serem mantidos em 
cativeiro para a diversão humana já foi perdido pelos circos em diversos 
locais no mundo. No entanto, diferentemente dos circos, os zoológicos 
alegam contribuir positivamente tanto para a consciência da biodiversidade 
quanto para a conservação das espécies.” (GROSS, 2015, p. 391, tradução 
nossa) 

 

 

Ngeow (2010, p. 14), no entanto, aponta um possível antagonismo entre o 

lazer e a conservação. Segundo a autora, frequentemente os críticos acusam os 

zoológicos de ignorar a questão da conservação em suas exposições a fim de evitar 

respostas emocionais negativas por parte do público em relação a um tópico 

delicado2. A autora afirma que há uma lacuna entre os aspectos relacionados à 

diversão e ao entretenimento que envolvem um dia de passeio no zoológico e o 

sentimento negativo que pode vir a surgir quando se traz à tona a questão da 

conservação.  

Desse modo, é provável que haja, realmente, um conflito entre o lazer e a 

conservação dentro do que se configura como sendo a proposta de um zoológico. A 

diversão parece ser incompatível com o “choque de realidade” que os visitantes 

teriam ao tornarem-se conscientes dos diversos temas que envolvem a questão da 

conservação como, por exemplo, o tráfico de animais, a destruição dos habitats 

                                                           
2
 Nota colocada pela autora: “(zoo personnel in preliminary meeting, June 2010)”. 
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naturais, ou a própria manutenção de animais em ambientes artificiais, como é o 

caso dos zoológicos.     

Diante do exposto, é possível afirmar que os zoológicos tentam justificar a 

sua existência nos dias atuais através da sua atuação na conservação, educação, 

pesquisa e, de maneira menos enfática, lazer. Na verdade, devido à existência de 

diversas críticas que lançam dúvidas em relação ao cumprimento efetivo dos 

objetivos a que os zoológicos se propõem, pode-se falar apenas em uma “suposta 

atuação” em cada uma dessas áreas. Além disso, mesmo considerando que em 

alguns casos os zoológicos consigam sucesso no cumprimento de alguns objetivos 

específicos, como a reprodução em cativeiro de uma determinada espécie 

ameaçada de extinção, por exemplo, ainda assim é possível questionar a sua 

validade dentro de um contexto mais amplo, e para que/quem serve o cumprimento 

desse papel. Desse modo, no capítulo seguinte, serão analisados criticamente os 

três principais objetivos a que os zoológicos se propõem nos dias atuais: a 

educação, a conservação e a pesquisa científica.  

 

2 ANALISANDO OS SUPOSTOS PAPÉIS DOS ZOOLÓGICOS: PONTOS E 

CONTRAPONTOS 

 Após um panorama geral dos zoológicos na atualidade, faz-se oportuna uma 

análise das principais missões autoproclamadas por essas instituições hoje em dia. 

Essas missões institucionais – a saber, a conservação da biodiversidade, a 

educação ambiental e a pesquisa científica – costumam ser vistos como os 

principais papéis desempenhados por essas instituições na sociedade. No entanto, é 

possível propor, a partir de uma perspectiva crítica, que esses constituem apenas 

“supostos papéis”, visto que na verdade eles não são efetivamente cumpridos, ou o 

são de uma maneira que contribui apenas para a manutenção de certas estruturas, 

noções e paradigmas da sociedade, impedindo a sua mudança em direção a uma 

realidade mais ética. Desse modo, serão analisadas a seguir, de uma forma crítica e 

detalhada, a educação, a conservação e a pesquisa dentro do contexto dos 

zoológicos.      
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2.1 OS ZOOLÓGICOS E A EDUCAÇÃO 

2.1.1 Educação ou Lazer? Papéis em disputa no contexto dos zoológicos 

Segundo Jacobucci (2008, p. 55) o termo “espaço não formal de educação” 

tem sido utilizado para referir-se a locais diferentes da escola, onde também é 

possível a realização de atividades educativas. Visto que os jardins zoológicos 

atuais afirmam exercer um papel educacional, eles têm sido, desse modo, 

considerados espaços não formais de educação.  

A função educativa é um dos pilares que mantém a existência dos 

zoológicos até os dias de hoje. Atualmente, o foco dessa educação que os 

zoológicos afirmam promover encontra-se em instruir o público visitante acerca de 

questões relacionadas à conservação da biodiversidade (JENSEN, 2014, p. 1007). 

O tema da conservação tem sido visto como cada vez mais urgente diante das 

grandes mudanças climáticas e ambientais que vêm sendo observadas, e que têm 

sido atribuídas, em grande parte, à ação antrópica destrutiva para com o meio 

ambiente ao longo do tempo.   

Das quatro principais funções comumente atribuídas aos zoológicos nos dias 

atuais, a educação e o lazer são as que se direcionam ao público visitante, ou seja, 

diferentemente da conservação e da pesquisa, elas encontram-se na interface entre 

a instituição zoológico e o público que o visita, sendo este último o alvo de suas 

ações. Desse modo, é de se esperar que essas duas funções tendam a “competir” 

entre si pelo gosto do visitante, e que uma acabe sobressaindo-se em relação à 

outra. Por parte dos zoológicos, parece haver uma “preferência”, pelo seu papel 

educacional, o que, no entanto, não costuma corresponder exatamente à preferência 

do público. Sendo assim, apesar dos zoológicos enfatizarem fortemente o seu papel 

educacional, o lazer parece, muitas vezes, sobrepor-se a esse objetivo, seja em 

relação a estudantes, professores ou público em geral.  

Em um estudo conduzido por Aragão e Kazama (2014), sobre percepção 

ambiental no Zoológico de Brasília, destaca-se o depoimento de um visitante acerca 

do papel dos zoológicos: “Acho que deve servir para passear, se divertir, ter contato 

com os animais e de alguma forma aprender alguma coisa sobre eles, né?!” 

(ARAGÃO; KAZAMA, 2014, p. 69). Analisando essa fala, percebe-se que o lazer é 
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primeiramente citado e, ao final, o aprendizado, porém quase como uma 

“oportunidade a não ser desperdiçada”, como uma possível consequência de um 

objetivo maior, que seria o lazer. Além disso, o trecho “aprender alguma coisa 

sobre eles” revela uma falta de objetividade que pode indicar que o visitante sequer 

tem ideia do que ele poderia realmente aprender sobre animais em um zoológico.   

Ferreira (2011), ao examinar os objetivos didático-pedagógicos de três 

professoras do Ensino Fundamental que optam pela visita ao Jardim Zoológico de 

Brasília com foco no ensino de Ciências, verificou que as três professoras 

entrevistadas acreditam que o zoológico ajuda os alunos a compreender melhor o 

assunto trabalhado em sala de aula através da experiência in loco. Outra 

importância atribuída ao Zoológico “referiu-se àquele espaço ser propício à 

conscientização ambiental. Todas as três professoras entrevistadas afirmaram 

acreditar que a instituição proporciona mudanças nas crianças, seja no modo de agir 

ou de pensar” (FERREIRA, 2011, p. 89). Apesar das respostas obtidas terem sido 

favoráveis aos zoológicos como locais educativos, é interessante notar que, para 

duas das três professoras, o que motivou a visita ao zoológico foi o lazer. 

De maneira semelhante, Yavuz e Kıyıcı (2012) conduziram um estudo 

envolvendo professores que mostrou que o apelo educacional exercido pelos 

zoológicos muitas vezes não é percebido de uma forma prioritária. O objetivo do 

estudo foi avaliar a opinião de professores da área de Ciência e Tecnologia a 

respeito dos zoológicos como ambientes de aprendizagem não formal. Como 

resultado, quase todos os professores expressaram, por exemplo, que os 

zoológicos, como espaços não formais de educação, auxiliam no processo de 

aprendizagem e contribuem para o sucesso acadêmico dos alunos. Porém, ao 

discutirem os resultados das entrevistas, as autoras do estudo perceberam que “as 

opiniões dos professores focaram primeiramente nas características do ambiente e, 

só então, nos efeitos sobre o aprendizado”. Elas sugerem que o motivo para isso 

seria que alguns professores não enxergam os zoológicos como ambientes de 

aprendizagem fora da escola, apresentando uma necessidade de definir esse 

ambiente, como foi expresso pela fala de um dos professores, ao ser perguntado “O 

que você acha dos zoológicos?”: “...é um local educativo...”. As autoras concluem, 

com base em seu próprio estudo e em outros na literatura, que professores, pais e 
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alunos geralmente percebem o propósito das visitas ao zoológico como sendo o 

passeio e o entretenimento (YAVUZ; KIYICI, 2012).  

Papa et al. (2015) obtiveram um resultado que aponta claramente o lazer 

como sendo o propósito primordial da vista ao zoológico. Em uma pesquisa 

realizada no Jardim Zoológico da cidade do Rio de Janeiro, foram distribuídos 

questionários com perguntas fechadas aos visitantes, a fim de investigar a 

percepção ambiental que eles têm acerca do parque. Quando questionados se 

achavam que o zoológico acrescenta alguma informação educativa/ambiental, 97% 

dos visitantes afirmaram que sim, contra apenas 3% que disseram que não. Sendo 

assim, nota-se que há uma percepção dos zoológicos como locais educativos por 

parte dos visitantes. No entanto, em relação à pergunta: “Com que objetivo você 

visita o zoológico?”, 83% dos visitantes responderam que visitam o zoológico a 

passeio. Pode-se afirmar, portanto, que apesar de perceberem a existência de um 

papel educacional relacionado a essas instituições, o objetivo da visita ao zoológico, 

para a grande maioria dos visitantes, é o lazer.  

Essa conclusão corrobora o estudo realizado por Tofield et al. (2010), em 

que tanto visitantes em geral quanto grupos escolares afirmaram ser o 

entretenimento o propósito primordial de suas visitas. Barreto et al. (2009) também 

observaram o lazer sobrepondo-se a outros objetivos, já que a maioria dos 

estudantes entrevistados (53%) vai ao zoológico apenas para realizar atividades de 

lazer. Sendo assim, apesar de os zoológicos colocarem uma grande ênfase em seu 

papel educacional, nota-se que o lazer, além de ocupar uma posição estratégica do 

ponto de vista financeiro, ocupa uma posição primordial do ponto de vista dos 

visitantes, podendo sobrepor-se facilmente a qualquer objetivo educacional. 

 

2.1.2 Zoológicos: Há de fato um papel educacional?  

Mesmo considerando os dados acima citados, que apontam o lazer 

sobressaindo-se em relação à educação, os zoológicos têm crescentemente 

enfatizado a sua função educacional, visando, inclusive, legitimar a sua existência 

nos dias de hoje. No entanto, o simples fato de afirmar que a educação constitui 

uma das principais missões dos zoológicos não implica que essa missão seja 
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realmente cumprida, não dispensando, portanto, a necessidade de provas. Dessa 

forma, Esson (2009) ressalta que, por se autoproclamarem promotores de 

educação, os zoológicos têm cada vez mais se visto em uma situação difícil quando 

se trata de comprovar as alegações de que exercem um papel educacional, e a 

comunidade de zoológicos vem sendo cada vez mais pressionada no sentido de 

fornecer evidências de que uma visita ao zoológico realmente resulta em 

aprendizagem. Ngeow (2010, p. 14) compartilha de uma perspectiva semelhante, ao 

afirmar que a questão da existência de um papel educacional relacionado aos 

zoológicos e se eles cumprem ou não esse papel são questões contemporâneas, 

tendo gerado grande preocupação no campo da pesquisa relacionada a zoológicos 

nas duas últimas décadas.  

Gross (2015, p. 391) destaca que até pouco tempo atrás não havia qualquer 

evidência sólida que pudesse respaldar a auto-afirmação de que visitas ao zoológico 

são realmente educativas. O autor afirma que o pesquisador Eric Jensen, da 

Universidade de Warwick, UK, foi o primeiro a conduzir um estudo amplo e 

impactante avaliando o conhecimento de 2.839 crianças sobre questões 

relacionadas à biodiversidade e à conservação, antes e depois de visitarem o 

Zoológico de Londres (GROSS, 2015, p. 391). Para isso, optou-se por coletar uma 

mistura de dados quantitativos e qualitativos pré e pós-visita, sendo que uma das 

tarefas utilizadas para avaliar o aprendizado foi pedir que as crianças desenhassem 

o seu habitat selvagem favorito, com todas as plantas e animais que lá viviam. A 

partir da análise desses desenhos e de como as próprias crianças os descreviam, o 

autor observou uma mudança positiva em 41% das visitas mediadas pelos 

monitores da educação ambiental do zoológico e em 34% das visitas não guiadas 

(JENSEN, 2014, p. 1007-1008).  

A partir desses resultados, contudo, é possível questionar que tipo de 

aprendizado seria esse e qual seria a sua relevância considerando os aspectos 

éticos da manutenção de animais em zoológicos. O autor cita como uma mudança 

positiva a “adição de indicações precisas”, tais como "copa", "sub-bosque" e 

"assoalho da floresta tropical" aos desenhos pós-visita. Outras mudanças positivas 

citadas foram o posicionamento preciso dos animais dentro de habitats específicos e 

uma maior elaboração de características fisiológicas dos animais. No entanto, nota-

se que esses resultados não são suficientes para justificar os zoológicos como locais 
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de educação. Além do conhecimento adquirido pelas crianças após a visita não 

estar diretamente relacionado a uma possível mudança no modo delas se 

realcionarem com a natureza, esse tipo de aprendizado poderia ser alcançado de 

outras maneiras que não exigissem a manutenção de animais em zoológicos e todas 

as implicações éticas que isso acarreta.  

Em relação à consciência sobre questões relacionadas à biodiversidade em 

adultos, Jensen conduziu um estudo em parceria com Moss e Gusset (2015) com o 

objetivo de investigar até que ponto os zoológicos e aquários auxiliam no 

cumprimento da meta 1 estabelecida no Plano Estratégico para a Biodiversidade das 

Nações Unidas. Essa meta postula que até o ano de 2020 as pessoas devem estar 

conscientes dos valores da biodiversidade e dos passos que elas podem dar no 

sentido de conservá-la e utilizá-la sustentavelmente. Os autores destacam que seu 

estudo foi o maior (inclusive em relação à abrangência  internacional) já conduzido 

no campo da pesquisa envolvendo visitantes de zoológicos e aquários, tendo 

contado com a participação de um total de 5.661 pessoas que visitaram essas 

instituições em 19 países ao redor do mundo.  

Durante o processo de coleta de dados, foram distribuídos questionários aos 

mesmos visitantes (medidas repetidas), antes de sua entrada e após a sua saída do 

zoológico/aquário, visando avaliar basicamente dois parâmetros: a compreensão 

dos visitantes acerca da biodiversidade e o conhecimento de ações para ajudar a 

protegê-la. Os autores concluíram que ambos os parâmetros aumentaram 

significativamente ao longo das visitas ao zoológico/ aquário, e que seus resultados 

são a evidência mais convincente até hoje de que as visitas a essas instituições 

contribuem para aumentar o número de pessoas que compreendem a 

biodiversidade e que sabem as condutas que podem ser tomadas para ajudar a 

protegê-la (MOSS; JENSEN; GUSSET, 2015).  

Tirando o fato de tanto o método empregado nesse estudo quanto a 

interpretação dos resultados obtidos serem questionáveis, pode-se afirmar que, 

mesmo aceitando-se a conclusão a que os pesquisadores chegaram, ela não seria 

suficiente para justificar a existência dos zoológicos a partir de seu suposto papel 

educacional. Jamieson (1985, p. 42) sustenta que há uma presunção moral contrária 

à manutenção de animais selvagens em cativeiro, e que ela só pode ser superada 
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demonstrando-se a existência de benefícios importantes que podem ser obtidos 

apenas pela manutenção de animais em zoológicos. No caso do estudo acima 

citado, tanto a compreensão da biodiversidade quanto o conhecimento de ações 

para ajudar a protegê-la são objetivos que podem ser alcançados através de outras 

formas que não envolvam a manutenção de animais em cativeiro, tais como vídeos, 

documentários, palestras, dinâmicas, e outros recursos educacionais. Considerando-

se, ainda, fatores como a privação de liberdade e o sofrimento frequentemente 

experimentado pelos animais em zoológocos, mesmo a ausência de alternativas não 

seria suficiente para justificar moralmente a manutenção desses animais em 

cativeiro.  

É interessante notar também que ambos os estudos acima citados 

(JENSEN, 2014; MOSS; JENSEN; GUSSET, 2015) foram conduzidos ou por 

profissionais que trabalham em zoológicos, ou que estão ligados a associações 

credenciadoras de zoológicos (como a AZA – World Association of Zoos and 

Aquariums, por exemplo) ou, ainda, que se encontram vinculados de forma indireta a 

essas instituições, através de organizações comprometidas com objetivos 

específicos, como, por exemplo, a conservação da biodiversidade. Sendo assim, é 

possível levantar a hipótese de um conflito de interesses: será que o papel de provar 

que os zoológicos são capazes de educar caberia realmente a profissionais que 

mantém algum tipo de vínculo com essas instituições?  

Diversos outros estudos têm sido realizados no sentido de investigar o papel 

educacional dos zoológicos. Alguns focam em uma avaliação geral do programa de 

educação ambiental do zoológico (FONSECA, 2010; NUNES; CARVALHO, 2001; 

BERGER, 2005, FURTADO et al., 2011), outros focam em analisar a percepção 

ambiental dos visitantes (BARRETO; GUIMARÃES; OLIVEIRA, 2009; ARAGÃO; 

KAZAMA, 2014; FURTADO; BRANCO, 2003), enquanto outros se concentram na 

análise das opiniões e dos objetivos de professores em relação à ida com os alunos 

ao zoológico (FERREIRA, 2011; YAVUZ; KIYICI, 2012; HOEY et al., 2012; 

BERGER, 2005). Nota-se, no entanto, que de um modo geral, todos esses trabalhos 

chegam à comum conclusão de que são necessárias mudanças no programa de 

educação ambiental do zoológico ou em sua forma de implementação para que 

possa haver, efetivamente, uma aprendizagem ou para que o potencial educativo 

dos zoológicos seja melhor aproveitado. Desse modo, as únicas críticas feitas são 
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no sentido de colaborar para que os zoológicos honrem e exerçam de uma forma 

mais eficiente o papel educacional que eles tão veementemente afirmam exercer.  

É possível perceber que os autores que conduzem esse tipo de estudo 

encontram-se sob forte influência do paradigma antropocêntrico. Eles sequer 

chegam aperceber ou dar a devida importância ao dilema ético do aprisionamento 

de seres sencientes em nome de uma suposta educação, e em nenhum momento 

chegam a pôr em questão a própria existência dos zoológicos. Um exemplo 

significativo da influência do antropocentrismo limitando um pensamento ético mais 

abrangente é encontrado no trabalho de Brito (2012), sobre o zoológico e a 

promoção do desenvolvimento de etapas do raciocínio científico. O autor afirma que 

não faria sentido os zoológicos existirem nos dias atuais se eles não exercessem um 

papel educativo: 

 

“A priori, não há de fato razão que justifique a existência de um zoológico, 
tendo essa reflexão um significado mais acentuado, se este não 
proporcionar vivências educativas, e simplesmente se limitando a mera 
exposição de animais para entretenimento.” (BRITO, 2012, p. 16) 

 

 

A idéia expressa nessa afirmação, de fato, afasta-se de uma noção primária 

de zoológico como mero local de entretenimento. Porém, fechado em uma visão 

antropocêntrica, o autor não parte para questionamentos mais profundos como, por 

exemplo, se o exercício de uma função educativa por parte dos zoológicos não 

implicaria em infligir certos valores éticos, ou se seria realmente possível os 

zoológicos exercerem um papel educacional (no sentido de que educação seria 

essa). O fato dos animais estarem presos, em condições não ideais e, muitas vezes, 

sofrendo em nome dessa suposta educação, nem chega a entrar em discussão. É 

como se os zoológicos estivessem moralmente justificados pelo simples fato de 

exercerem um papel educacional. Barreto, Guimarães e Oliveira (2009) corroboram 

essa ideia, finalizando seu trabalho envolvendo alunos que visitaram o Zoológico de 

Aracaju com a seguinte afirmação: 
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“Conclui-se que a maioria dos alunos vai ao Parque da Cidade à procura de 
diversão, e que o zoológico não está sendo explorado enquanto espaço 
educativo, os animais servem apenas para exposição, o que torna a 
existência deste local algo discutível. Faz-se necessária a implementação 
de Programas de Educação Ambiental.” (BARRETO; GUIMARÃES; 
OLIVEIRA, 2009, p. 90)  

 

 

Percebe-se, então, que para esses autores o problema não se encontra no 

uso de animais em si, mas sim no tipo de uso que se faz. Utilizar animais para 

entretenimento humano parece não ser mais moralmente aceito, enquanto um uso 

“nobre”, visando à educação ou à conservação, parece tornar o uso de animais 

justificável. Para esses autores, o que parece importar é a excelência no 

desempenho da suposta função educativa dos zoológicos, como se isso já contasse 

como um julgamento ético. Almeida (2008, p. 340) faz um interessante alerta sobre 

esse tipo de equívoco: 

 

“a avaliação de uma instituição, atividade ou estratégia não pode apenas 
basear-se na sua eficácia. Poderíamos admitir por absurdo que a melhor 
maneira de estudar seres humanos para um determinado fim seria encerrá-
los em espaços limitados e impedi-los de contactar os seus familiares e 
amigos. Por isso, a questão assume uma dimensão ética incontornável, que 
obriga a discutir a própria existência dos jardins zoológicos e parques afins, 
mesmo reconhecendo o esforço de muitos em se tornarem espaços de 3ª 
geração.” (ALMEIDA, 2008, p. 340) 

 

 

Dado que a mera excelência no desempenho funcional de uma instituição 

não serve como justificativa ética para sua existência, há autores que se voltam a 

análises mais profundas e estruturais em torno da existência de zoológicos e seu 

suposto papel educacional, percebendo e questionando uma lógica antropocêntrica 

por trás dessas instituições. Sanders e Feijó (2007, p. 8), ao refletirem sobre a 

questão dos animais selvagens cativos em zoológicos na sociedade atual, levantam 

a seguinte pergunta: “A manutenção de animais em cativeiro representa um 

adequado papel na educação ambiental?”. Jamieson (1985, p. 43) afirma ser 

inegável que alguns zoológicos exerçam certo papel educacional, mas questiona 

que educação seria essa:  
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“O que queremos que as pessoas aprendam com a visita? Informações 
sobre a fisiologia e o comportamento dos animais? Atitudes relacionadas à 
sobrevivência de espécies ameaçadas de extinção? Compaixão para com o 
destino de todos os animais? Até que ponto a educação requer a 
manutenção de animais em cativeiro? A maioria dos benefícios 
educacionais obtidos através dos zoológicos não poderia ser obtida através 
da apresentação de filmes, slides, palestras, etc? De fato, a maior parte dos 
objetivos educacionais importantes não poderiam ser melhor atingidos 
através da exibição de gaiolas vazias com explicações de por que elas se 
encontram vazias?” (JAMIESON, 1985, p. 43, tradução nossa) 

 

 

Em conformidade com essa perspectiva, Shepard (1996, p. 233) propõe um 

questionamento semelhante: 

 

“O zoológico apresenta-se como um local de educação, mas para que fim? 
Para transmitir às pessoas um respeito pelo que é selvagem, um senso de 
limitação humana e de comunidade biológica, a ideia de um mundo 
caracterizado pela dependência mútua?” (SHEPARD, 1996, p. 233, 
tradução nossa) 

 

 

Jamieson (1995a, 2006) apud Almeida (2008, p. 332) sustenta que os 

zoológicos transmitem a ideia de que os seres humanos podem dominar e aprisionar 

os animais, reforçando assim a dicotomia humano-animal e o paradigma 

antropocêntrico:  

 

“Talvez a ideia mais gravosa transmitida pelos zoológicos seja a de 
dominação dos outros animais pelo homem, a troco de benefícios científicos 
e sociais diminutos. Com ela, veicula-se um falso sentido do nosso lugar na 
ordem natural, uma vez que os meios de confinamento acentuam a 
separação e a diferença entre os seres humanos e os outros animais”. 
(JAMIESON, 1985a, 2006 apud ALMEIDA, 2008, p. 332) 

 

 

Lukasik (2013), após ter trabalhado como educador em um grande zoológico 

urbano, elaborou um trabalho que combina ficção e realidade para expressar seus 

questionamentos em relação ao zoológico como instituição. Ao narrar uma 
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conversatida entre ele e o diretor do seu departamento, Lukasik (2013, p. 9) 

expressa a seguinte preocupação: 

 

“Eu só acho que enquanto nós podemos estar ensinando os visitantes sobre 
os esforços conservacionistas do zoológico e sobre os passos que eles 
podem dar para controlar seu impacto ecológico, nós podemos estar 
ensinando também valores e premissas que não são muito boas.” 
(LUKASIK, 2013, p. 9, tradução nossa) 

 

 

Ao admitir que, para além de um discurso ecológico e conservacionista, o 

zoológico pode estar ensinando algo não muito bom aos seus visitantes, o autor faz 

referência, na verdade, ao conceito de currículo oculto. Sambell e McDowell (1998, 

p. 391) definem o termo “currículo oculto” da seguinte forma: 

 

“é uma metáfora apropriada para descrever a natureza obscura, mal 
definida e amorfa daquilo que está implícito e embutido, em contraste com 
as proposições formais sobre os currículos e com as características 
superficiais da interação educacional.” (SAMBELL; MCDOWELL, 1998, p. 
391, tradução nossa) 

 

 

Vale destacar também a referência que Reboul (1971, p. 2) faz ao conceito 

de currículo oculto, afirmando que “sem dúvida existe uma educação espontânea 

que se exerce sobre o educando sem que este disso se aperceba e até mesmo sem 

o conhecimento do educador”. Segundo o autor, essa educação espontânea, por ser 

inconsciente, “permanece incontrolável e pode deformar em vez de formar” 

(REBOUL, 1971, p. 2). Sendo assim, à medida que o zoológico pode ter a 

capacidade de instruir seus visitantes sobre aspectos da anatomia, fisiologia, 

distribuição geográfica, hábitos alimentares e status de conservação das espécies, 

ele pode ter, ao mesmo tempo, a capacidade de transmitir valores não éticos e 

equivocados às pessoas que o visitam. 

Tendo em vista a amplitude do escopo da educação, vale ressaltar que a 

dimensão educacional na qual os zoológicos afirmam atuar é a Educação Ambiental. 
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Carvalho (2004, p. 16) ressalta que o conceito de Educação Ambiental é, em si 

próprio, efeito de uma adjetivação, tratando-se do atributo “ambiental” aplicado ao 

substantivo “educação”. Loureiro (2004, p. 66) faz uma consideração interessante 

em relação a essa caracterização “ambiental” da educação: 

 

 

 

“a adjetivação “ambiental” se justifica tão somente à medida que serve para 
destacar dimensões “esquecidas” historicamente pelo fazer educativo, no 
que se refere ao entendimento da vida e da natureza, e para revelar ou 
denunciar as dicotomias da modernidade capitalista e do paradigma 
analítico-linear, não-dialético, que separa: atividade econômica, ou outra, da 
totalidade social; sociedade e natureza; mente e corpo; matéria e espírito; 
razão e emoção, etc." (LOUREIRO, 2004, p. 66) 
 
 

 

 

Sendo assim, Loureiro (2004, p. 77) afirma que a ação de educar pode se 

dar tanto de uma forma conservadora quanto de uma forma emancipatória – visando 

superar as formas alienadas de existência; pode simplesmente reproduzir ou 

também “transformar-nos como seres pelas relações no mundo”: 

 

 

“A educação é promotora e resultante de várias relações em cada contexto 
histórico e, ao mesmo tempo em que permite a mudança, pela ação 
problematizadora, pode, dependendo de como está estruturada e de qual 
finalidade cumpre na sociedade, ser um meio de reprodução de formas 
excludentes, opressoras e dicotômicas de se viver.” (LOUREIRO, 2004, 
p.77) 
 
 
 
 

 
Seguindo uma linha de pensamento semelhante a Loureiro (2004), Lima 

(2005, p. 120) faz a seguinte consideração: 

 

 

“A educação, nesse sentido, pode assumir tanto um papel de conservação 
da ordem social, reproduzindo os valores, ideologias e interesses 
dominantes socialmente, como um papel emancipatório, comprometido com 
a renovação cultural, política e ética da sociedade e com o pleno 
desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos que a compõem.” 
(LIMA, 2005, p. 120) 
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Diante dessas afirmações, fica bastante claro qual é o caráter e o 

direcionamento tomado pela educação nos zoológicos. Desse modo, é razoável 

propor que, se existe alguma possibilidade de educação nessas instituições, ela 

assume um papel de reprodução, ratificação e manutenção de uma ordem pré-

estabelecida. Em sua obra “A Reprodução”, o sociólogo Pierre Bourdieu dá especial 

atenção ao funcionamento do sistema escolar francês que, ao invés de transformar 

a sociedade e permitir a ascensão social, ratifica e reproduz as desigualdades 

(STIVAL; FORTUNATO, 2008). Estendendo o raciocínio de Bourdieu à questão da 

educação nos zoológicos, é possível propor que, ao manter e expor animais em 

cativeiro, essas instituições podem estar, na verdade, contribuindo para reproduzir e 

ratificar as relações desiguais de dominância dos seres humanos sobre os animais 

não humanos.  

Contrapondo essa idéia de um projeto educacional que contribui para o 

reforço de práticas dominatórias, Carvalho (2004, p. 18) afirma ser um encontro 

promotor de “potência de ação” aquele que se dá entre a Educação Ambiental e o 

pensamento crítico dentro do campo educativo. “Neste sentido, o projeto político-

pedagógico de uma Educação Ambiental Crítica seria o de contribuir para uma 

mudança de valores e atitudes, contribuindo para a formação de um sujeito 

ecológico” (CARVALHO, 2004, p. 18).  

 

Guimarães (2004) destaca a forte diferenciação existente entre a Educação 

Ambiental Crítica e o que ele denomina Educação Ambiental Conservadora. 

Segundo o autor, essa perspectiva, “ao substanciar-se nos paradigmas constituintes/ 

constituídos da/pela sociedade moderna, os reproduz em sua ação educativa”. 

Dessa forma, a Educação Ambiental Conservadora “não supera, por exemplo, o 

cientificismo cartesiano e o antropocentrismo que informam a compreensão/ação 

sobre o mundo e que historicamente se constituiu hegemônica na sociedade 

moderna”. O autor ressalta, ainda, que a Educação Ambiental Conservadora 

embasa-se em uma visão de mundo que fragmenta a realidade e, privilegiando um 

desses fragmentos – o ser humano – sobre os demais – a natureza, “estabelece 

uma diferença hierarquizada que constrói a lógica da dominação” (GUIMARÃES, 

2004, p. 26). 
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Um exemplo prático de Educação Ambiental Conservadora pode ser 

observado na fala de Mergulhão e Vasaki (2002, p. 61), ao afirmarem que “um 

zoológico cumpre seu papel educativo quando consegue fazer com que seu visitante 

volte para casa refletindo sobre a importância da conservação dos ecossistemas 

naturais”. Percebe-se, a partir dessa frase, que as autoras não superam certos 

paradigmas e pressupostos que sustentam as relações de dominação dos seres 

humanos sobre os animais e a natureza. Se o ponto de partida para a relfexão 

proposta pelas autoras fosse uma Educação Ambiental Crítica, elas certamente 

afirmariam que um zoológico cumpre seu papel educativo quando consegue fazer 

com que os visitantes voltem para casa refletindo sobre a ética da própria 

manutenção de animais em cativeiro, inclusive para fins educacionais.  

 

Diante do exposto, é possível afirmar que a Educação Ambiental que os 

zoológicos alegam promover aproxima-se muito mais de uma Educação Ambiental 

Conservadora do que a uma Educação Ambiental Crítica. Isso se torna ainda mais 

evidente através da fala de Guimarães (2004, p. 28), que destaca a complexidade 

como característica da E. A. Crítica, em oposição a um reducionismo que caracteriza 

a E. A. Conservadora: 

 

 

 
“Essa [E. A. Crítica] é uma abordagem que traz a complexidade para a 
compreensão e intervenção na realidade socioambiental, que ao contrário 
da anterior que disjunta e vê o conflito como algo a ser cassado porque cria 
a desordem social (complexifica a realidade), na perspectiva crítica, o 
conflito, as relações de poder são fundantes na construção de sentidos, na 
organização espacial em suas múltiplas determinações.” (GUIMARÃES, 
2004, p. 28) 

 

 

 

Desse modo, fica claro que a educação promovida pelos zoológicos 

aproxima-se fortemente de uma Educação Ambiental Conservadora, já que os 

paradigmas dominantes e as relações de poder que envolvem o aprisionamento dos 

animais não chegam a ser postos em questão. Os zoológicos parecem ter muito 

mais a intenção de manter uma ordem social do que de criar uma desordem, já que 

esta, certamente, conduziria ao seu próprio desaparecimento enquanto instituição. 
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Visto isso, é possível afirmar que os zoológicos, em sua estrutura e ideologia, não 

são compatíveis com uma Educação Ambiental Crítica. Portanto, se tomarmos como 

referência essa perspectiva crítica da educação, conclui-se que os zoológicos não 

são capazes de exercer um papel educacional. 

 

 

2.2 OS ZOOLÓGICOS E A CONSERVAÇÃO 

Antes de dar início à análise da missão conservacionista dos zoológicos, é 

válido fazer uma distinção entre os conceitos de conservação e preservação 

ambiental. Segundo Braga e Selva (2010, p. 74), a preservação de uma área 

pressupõe o seu não uso ou, no máximo, seu uso indireto. Desse modo, “preservar 

uma área natural significa, na medida do possível, deixá-la intacta, adotando apenas 

estratégias para que ela não seja alvo de ações predatórias” (BRAGA; SELVA, 

2010, p. 74). A conservação, de acordo com Morin e Orsini (2015, p.40), tem como 

premissa a intervenção humana no meio ambiente visando favorecer, de maneira 

ativa, o desenvolvimento sustentável. Pode-se dizer, em outras palavras, que a 

conservação presume o uso sustentável de determinada área, envolvendo o manejo 

humano, enquanto a preservação não admite qualquer uso ou interferência humana.  

Sendo assim, é incoerente falar em preservação quando se trata de 

zoológicos. Eles supostamente pretendem contribuir apenas com a conservação, 

visto que as suas ações necessariamente envolvem o manejo dos animais pelos 

seres humanos, como é o caso da reprodução de espécies em cativeiro para 

posterior reintrodução no ambiente natural, por exemplo. No entanto, a distinção 

entre esses dois conceitos não é feita por diversos autores que escrevem sobre 

temas relacionados aos zoológicos e seus papéis. Percebe-se que o termo 

“preservação” é muitas vezes utilizado quando a intenção, na verdade, era falar de 

“conservação”. Essa confusão entre os dois conceitos é feita, inclusive, por alguns 

zoológicos, como o Zoológico Pomerode, cujo logotipo vem acompanhado da frase: 

“Educando e Preservando”3. No caso dos zoológicos, essa ignorância em relação 

aos conceitos acima citados é ainda mais grave, visto que pode representar uma 

                                                           
3
 Fonte: www.pomerzoo.org.br 
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fragilidade em relação à sua própria missão institucional, que seria o ponto de 

partida para qualquer ação posterior. 

Feita essa distinção, quais seriam as ações promovidas pelos zoológicos no 

sentido de exercerem o seu autoproclamado papel conservacionista? Os zoológicos 

afirmam exercer esse papel de três formas principais: através da educação 

ambiental, cujo objetivo seria despertar nos visitantes o desejo e a necessidade de 

conservar a biodiversidade, através da reprodução em cativeiro de espécies animais 

ameaçadas de extinção e sua posterior reintrodução no ambiente natural, e através 

da manutenção de espécies animais em cativeiro como um estoque genético-

populacional, podendo vir a ser utilizado caso seja necessário.  

Vale ressaltar que, tradicionalmente, existem duas principais estratégias 

quando se trata de conservação: a in situ, que visa reter e manter parte da 

variabilidade genética de uma espécie no seu ambiente natural, e a ex situ, que visa 

manter essa variabilidade genética fora do ambiente natural (SEBBENN, 2003). 

Sendo assim, a conclusão óbvia a que se chega é que a estratégia de conservação 

adotada pelos zoológicos é a conservação ex-situ. No entanto, Braverman (2014, p. 

53) afirma que, paralelamente à sua missão de conservar através da educação, os 

zoológicos também se veem participando da conservação in situ. Essa participação 

se dá através da reprodução ex situ, ou seja, através da reprodução de espécies 

animais em cativeiro para serem futuramente reintroduzidas em seu ambiente 

natural. Desse modo, poder-se-ia dizer que o objetivo final dos zoológicos é a 

conservação in situ, e que as estratégias utilizadas para se atingir esse objetivo 

seriam basicamente a educação ambiental e a reprodução de espécies em cativeiro, 

constituindo esta última uma estratégia de conservação ex situ.  

Diversos autores destacam o papel da conservação ex situ face à crescente 

degradação ambiental que vem intensificando-se ainda mais nos últimos tempos. 

Sibonis (2015, p. 73), por exemplo, afirma que a “destruição de habitats naturais 

levou à progressiva necessidade de se construir espaços de proteção e reprodução 

artificial de animais”. Morris (1990, p. 55) prevê que “com os habitats naturais 

desaparecendo a uma velocidade alarmante, chegará o dia em que zoológicos serão 

os únicos locais de sobrevivência para os animais selvagens”.  
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Entretanto, uma reflexão um pouco mais aprofundada acerca desse tema 

permite que se chegue aos seguintes questionamentos: Qual o sentido em se falar 

em conservação ex-situ quando a degradação dos habitats naturais tem sido cada 

vez mais acelerada? Onde esses animais seriam reintroduzidos considerando que 

talvez não haja ambiente no qual reintroduzi-los? Não sendo possível a 

reintrodução, qual o sentido em manter esses animais em cativeiro pela simples 

manutenção da espécie?  

Nesse contexto, Keulartz (2015, p. 341) chama a atenção ao fato de que os 

ecossistemas nos quais os animais são finalmente reintroduzidos são sistemas 

dinâmicos, que muitas vezes sofreram mudanças dramáticas no período de tempo 

entre o programa de reprodução e a reintrodução, às vezes como resultado de 

perturbações antropogênicas, como emissões de CO2 e desmatamento. Diante 

desse quadro, a União Internacional para a Conservação da Natureza emitiu uma 

declaração onde são feitas algumas ressalvas quanto à questão da reintrodução de 

espécies no ambiente natural. Uma delas é que as reintroduções devem acontecer 

somente em locais onde as causas originais da extinção foram removidas. Outra é 

que não deve haver reintrodução se uma espécie se tornou extinta por causa de 

mudanças de habitat que permanecem irremediadas, ou em habitats que têm sofrido 

uma deterioração significativa desde a ocorrência da extinção (INTERNATIONAL..., 

1987). Visto que a degradação ambiental tem ocorrido de maneira progressiva, 

conclui-se que, cada vez mais, torna-se difícil cumprir esses quesitos básicos para a 

viabilidade do processo de reintrodução de espécies em seu ambiente natural.   

No entanto, em uma entrevista concedida à revista Ciência Hoje, Yara de 

Melo Barros, presidente da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil (SZB), 

defende um papel fundamental dos zoológicos na conservação, devido justamente 

ao fato do ambiente natural estar sendo cada vez mais degradado: 

 

“Se considerarmos o ritmo de perda e degradação dos hábitats, a criação 
de reservas naturais é cada vez menos possível, e não se aplica a qualquer 
animal, especialmente aos que requerem cuidado intensivo. A questão 
central é fazer com que essas instituições [os zoológicos] sigam padrões 
éticos no tratamento dos animais, fundamentais à conservação da 
natureza.” (GARCIA, 2014). 
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Qual seria, contudo, o propósito de se manterem e de se reproduzirem em 

cativeiro animais que têm suas chances de serem reintroduzidos na natureza 

diminuídas cada vez mais, devido à progressiva degradação ambiental? Seria pela 

simples manutenção da espécie em si, desconsiderando-se qualquer possibilidade 

de reintrodução?    

Na mesma entrevista, a presidente da SZB defende que o papel 

conservacionista dos zoológicos seja exercido de maneira ética. No entanto, é 

praticamente impossível garantir um tratamento ético aos animais em um zoológico 

devido, principalmente, ao fato da privação de liberdade ser uma característica 

ontológica dessas instituições. Desse modo, a questão que se coloca, a partir disso, 

é a seguinte: poderia o papel de salvar espécies animais da extinção ser cumprido 

por outro tipo de instituição que não fossem os zoológicos? Em outras palavras, 

seriam os zoológicos, considerando toda a sua ideologia e estrutura, estritamente 

necessários quando o objetivo é salvar uma espécie da extinção? Ou poderia existir 

algum outro tipo de instituição capaz de exercer um papel conservacionista, 

garantido, ao mesmo tempo, um tratamento ético para com os animais?  

Antes de tentar responder a essas perguntas, seria interessante explicar 

que, na verdade, os zoológicos não são os locais mais propícios quando o objetivo a 

ser atingido é a conservação. Keulartz (2015, p. 340) cita algumas características 

estruturais e funcionais dos zoológicos, as quais representam verdadeiros 

obstáculos à meta conservacionista. Uma delas é o fato de que muitos dos animais 

exibidos nos zoológicos não pertencem a grupos designados para a conservação, 

ou seja, seu estado de conservação é seguro ou pouco preocupante, não se 

justificando, de um ponto de vista conservacionista, a sua manutenção em cativeiro. 

Desse modo, o espaço, a atenção e os esforços destinados a espécies ameaçadas 

de extinção acaba tendo que ser dividido com as espécies pertencentes a esses 

grupos considerados pouco preocupantes. O autor afirma que o que ocorre, na 

verdade, é que os zoológicos são normalmente muito relutantes em abolir as 

exibições de animais não ameaçados de extinção, mas que fazem sucesso com o 

público visitante (KEULARTZ, 2015, p. 340). 

Outra característica que representa um obstáculo à conservação nos 

zoológicos é o pouco espaço normalmente disponível nessas instituições, o que os 
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permite manter em cativeiro apenas um número limitado de espécies ameaçadas de 

extinção. Esse número tende, inclusive, a diminuir, à medida que os recintos têm 

aumentado em tamanho para atender às normas de bem-estar animal (KEULARTZ, 

2015, p. 340). Outro problema relacionado à escassez de espaço geralmente 

enfrentada pelos zoológicos é que, em decorrência disso, as populações em 

cativeiro são normalmente muito pequenas, dificultando a manutenção de uma 

porcentagem da variabilidade genética que seja sufuciente para garantir a 

viabilidade do processo de reprodução em cativeiro para fins de conservação 

(KEULARTZ, 2015, p. 341).  

Em outras palavras, pode-se afirmar que populações pequenas favorecem a 

ocorrência do endocruzamento, ou seja, o cruzamento entre indivíduos aparentados. 

Como conseqüência, observa-se um fenômeno denominado “depressão 

endogâmica”, que constitui um “decréscimo na viabilidade populacional devido à 

expressão de alelos recessivos deletérios ou semideletérios em homozigose”. 

(GUEDES, 2004, p. ii), tendo como resultado o aparecimento de problemas 

reprodutivos (ARMADA; AZEVEDO, 2005, p. 12). Outro efeito decorrente da 

endogamia é que ela aumenta consideravemente a probabilidade do nascimento de 

indivíduos portadores de anomalias genéticas hereditárias (ARMADA; AZEVEDO, 

2005, p. 16), o que, além de constituir um problema ético, devido ao sofrimento e ao 

prejuízo na qualidade de vida dos animais, inviabiliza a reintrodução dos indivíduos 

que as manifestam.   

O fato é que, analisando-se os zoológicos a partir de uma correlação entre 

estrutura e função, é possível concluir que essas instituições visam atender muito 

mais ao objetivo do “conhecer para preservar” (o que eles se referem como sendo 

educação) do que a objetivos conservacionistas. O tamanho relativamente pequeno 

dos recintos, sua disposição e sua configuração, por exemplo, são totalmente 

orientados ao “conhecer humano”, permitindo que o animal esteja sempre visível, 

nos limites do alcance do olhar dos visitantes.  

No entanto, quando o objetivo é a conservação, esse arranjo mostra-se 

totalmente desfavorável. Considerando a reprodução em cativeiro para reintrodução, 

por exemplo, observa-se que a visibilidade e a proximidade com os visitantes 

tornam-se um grande obstáculo, visto que a presença humana, em geral, acaba por 
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inibir os animais na expressão de seus comportamentos naturais ou os torna 

acostumados e, até mesmo, carentes da interação com os seres humanos. Parece 

haver, portanto, um conflito entre dois dos principais papéis que os zoológicos 

afirmam exercer: o papel educacional e o papel conservacionista.  

Além dessas características que fazem com que os zoológicos não sejam os 

locais mais propícios à conservação, impedindo que os objetivos conservacionistas 

sejam alcançados da maneira mais eficiente, há também aspectos éticos que 

envolvem o tema da conservação em zoológicos. Jamieson (1985, p. 47) aponta um 

problema frequente que surge como consequência dos programas de reprodução 

nessas instituições: eles geram um número de animais excedentes, ou seja, 

considerados desnecessários ao programa e vistos como um peso financeiro. Em 

algumas espécies como leões, tigres e zebras, por exemplo, poucos machos são 

suficientes para atender a um rebanho inteiro, e os que “sobram” são considerados 

indivíduos excedentes (JAMIESON, 1985, p. 47).  

Um exemplo disso é ilustrado por um episódio que gerou polêmica e ficou 

amplamente conhecido devido a uma completa objetificação do animal: o caso da 

girafa Marius, do Zoológico de Copenhagen. O animal foi morto com um tiro na 

cabeça disparado por um veterinário, dissecado em frente a uma multidão de 

visitantes e seus restos foram dados de alimento para os leões do mesmo zoológico. 

Tudo isso porque Marius, uma girafa-macho de 18 meses de idade, foi considerado 

inútil para a procriação devido ao fato de seus genes serem muito comuns, não 

contribuindo, assim, para o aumento da variabilidade genética da população em 

cativeiro (ERIKSEN; KENNEDY, 2014). Há ainda outros fatos agravantes que 

envolvem esse episódio. Um deles foi que o Zoológico de Copenhagen recusou 

ofertas feitas por outros zoológicos e parques para realocar o animal. Outro foi a 

justificativa dada pelo zoológico para Marius ter sido morto com um tiro na cabeça: 

se tivessem utilizado a injeção letal, o animal não poderia servir de alimento para os 

leões. Ainda mais estarrecedor foi o apoio dado pela Associação Europeia de 

Zoológicos e Aquários à decisão do Zoológico de Copenhagen de matar o animal:  
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“Nosso objetivo é salvaguardar para as futuras gerações uma população de 
animais geneticamente diversa e saudável a fim de impedir sua extinção. [O 
zôo de] Copenhagen está altamente envolvido nestes programas e tomou 
uma decisão transparente de que o jovem animal em questão não poderia 
mais contribuir para o futuro da sua espécie, e dadas as restrições de 
espaço e recursos para manter um número ilimitado de animais dentro da 
nossa rede e programa ele deve ser, portanto, humanamente sacrificado.” 
(ERIKSEN; KENNEDY, 2014, tradução nossa) 

 

 

Pouco tempo depois do episódio da girafa Marius, o Zoológico de 

Copenhagen declarou ter eutanasiado dois leões adultos e seus dois filhotes, para 

dar lugar a um novo macho. Apesar de terem utilizado o termo eutanásia, o 

zoológico afirmou que os leões de 10 meses de idade teriam sido mortos pelo novo 

macho “assim que ele teve uma chance” (DANISH..., 2014). Sem mencionar a total 

falta de ética por parte da equipe do Zoológico de Copenhagen, nota-se, a partir 

desses episódios, que o objetivo da conservação muitas vezes envolve o tratamento 

dos animais como meros reservatórios de genes, que podem ser “manejados” (na 

prática, mortos) de acordo com a “necessidade”. 

Desse modo, considerando que diversos aspectos estruturais e funcionais  

relacionados aos zoológicos atuam como verdadeiros empecilhos à conservação, e 

considerando que existem questões éticas em torno do cumprimento desse objetivo 

em tais instituições, a resposta à pergunta feita anteriormente é sim, o papel 

conservacionista dos zoológicos pode e deve ser cumprido por outro tipo de 

instituição. Os chamados Centros de Conservação da Biodiversidade – como, por 

exemplo, o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, que desempenhou um papel 

fundamental na reintrodução do mico-leão-dourado em seu ambiente natural – 

poderiam cumprir de uma forma mais ética e eficiente esse papel. Primeiro porque 

não reforçam a ideia de exposições de animais como entretenimento, visto que o 

objetivo é apenas a conservação, não havendo, assim, a presença de visitantes. 

Segundo porque sem a visitação, os animais podem desfrutar de um ambiente mais 

tranquilo, com menos estresse, menor contato com seres humanos e, portanto, mais 

propício à reprodução desses animais em cativeiro e sua posterior reintrodução no 

ambiente natural.  
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Um terceiro argumento em favor dos centros de conservação é que os 

recintos dos animais podem ser consideravelmente maiores, mais confortáveis e 

mais semelhantes ao seu ambiente natural, já que visam satisfazer apenas aos 

interesses conservacionistas, e não aos interesses dos visitantes, como costuma 

acontecer no zoológico. Desse modo, presume-se que o bem-estar dos animais em 

um centro de conservação seja consideravelmente maior do que em um zoológico. A 

questão do espaço disponível para o cumprimento dos objetivos conservacionistas 

também seria melhor resolvida nos centros de conservação, visto que eles 

costumam se especializar em determinados grupos taxonômicos, tais como ordem 

ou gênero, o que significa que todo o espaço disponível nesses locais destina-se à 

conservação de um número relativamente pequeno de espécies. 

No entanto, é importante lembrar que mesmo em centros de conservação da 

biodiversidade não é possível assegurar o sucesso de um programa de 

conservação. Vale destacar a ressalva feita por Aragão (2014, p. 61), acerca da 

complexidade e da incerteza que envolvem os programas de reintrodução de 

espécies em seu ambiente natural: 

 

“para que isso aconteça os animais devem passar por um programa 
elaborado e demorado de (re) aprendizado sobre a vida na natureza; dentro 
desse programa são realizados testes físicos, comportamentais e clínicos; 
caso esse animal não tenha alcançado as metas para a reintrodução ele 
será mantido permanentemente em cativeiro. Esses programas variam com 
o plano de manejo existente para cada espécie. É um processo que além de 
demorado, pode ser bastante oneroso e sem garantias de sucesso.” 
(ARAGÃO, 2014, p. 61) 

 

 

Dentro desse contexto, Keulartz (2015, p. 341) destaca, ainda, que as taxas 

de sucesso dos programas de reprodução em cativeiro são decepcionantes e que a 

probabilidade de programas de reintrodução de espécies na natureza serem 

colocados em prática também é baixa, em grande parte devido ao fato de não serem 

levados em consideração aspectos ecológicos, sociais, econômicos e políticos 

(KEULARTZ, 2015, p. 341). Mesmo quando esses programas são postos em ação, o 

percentual de sucesso costuma ser baixo: Beck e seus colaboradores, ao 

compilarem uma base de dados sobre reintroduções de animais em seu ambiente 



46 
 

natural, encontraram evidência de que apenas 16 dos 145 projetos de reintrodução 

podem ser considerados bem-sucedidos, ou seja, apenas 11% contribuíram para o 

estabelecimento de uma população selvagem considerada auto-sustentável (BECK, 

1995, p. 156).  

Outro ponto de fundamental importância a ser abordado quando se fala em 

programas de reprodução e reintrodução de espécies ameaçadas de extinção é o 

fato de que esses programas podem ser “extremamente invasivos, envolvendo não 

apenas a privação de liberdade mas, em alguns casos, dor e sofrimento para os 

indivíduos". Diante disso, os defensores dos zoológicos e seu suposto papel 

conservacionista às vezes afirmam que esse sofrimento é para o bem da espécie 

(JAMIESON, 1995, p. 60). Em contrapartida, os críticos dos zoológicos costumam 

contra argumentar afirmando que o viés conservacionista dessas instituições acaba 

por atribuir uma importância maior à espécie – um conceito abstrato – do que ao 

indivíduo – um ser vivo capaz de sofrer. Na verdade, o que surge aqui é uma 

discussão em torno de quem se deve proteger: a espécie, como defendido pela 

visão holística da ética ambiental, ou o indivíduo, como defendido pela visão da 

senciência e dos direitos dos animais, da ética animal.  

Hargrove (1992, apud KEULARTZ, 2015) afirma que o debate filosófico entre 

a ética animal e a ética ambiental surgiu por volta de 1980. Antes disso, era 

esperado que uma ética ambiental se desenvolvesse como uma extensão natural da 

ética animal. A ruptura entre esses dois campos se deu por volta de 1980, com a 

publicação de um artigo de Baird Callicott, no qual ele se opunha à visão corrente de 

que a ética animal era totalmente capaz de responder às questões da ética 

ambiental. Sendo assim, ele advogou em favor de uma abordagem holística, 

segundo a qual organismos individuais são simplesmente percebidos como partes 

da comunidade biótica (KEULARTZ, 2015, p. 337-338).   

Essa visão holística se opõe à visão dos filósofos da ética animal, que 

priorizam o indivíduo. O utilitarista preferencial Peter Singer, por exemplo, defende 

que nós não temos dever algum para com as espécies, visto que elas “não são 

entidades conscientes e, portanto, não têm interesses acima ou além dos interesses 

dos indivíduos animais, que são os membros das espécies” (SINGER, 1979, p. 203). 

O filósofo Tom Regan, defensor da corrente dos direitos dos animais, ao basear sua 
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teoria na noção de sujeito-de-uma-vida, expressa a importância que ele atribui ao 

indivíduo. Desse modo, ele afirma que a visão dos direitos dos animais não 

reconhece que as espécies têm quaisquer direitos morais, inclusive o direito à 

sobrevivência (REGAN,1983, p. 359). 

Tomando como base a visão desses autores, pode-se dizer que uma das 

principais justificativas éticas para a manutenção de animais em cativeiro nos 

zoológicos modernos – a conservação – está baseada na preservação da espécie à 

custa do indivíduo. Logo, é possível afirmar que a justificativa da conservação deriva 

de uma crença: a da superioridade da espécie em relação ao indivíduo (WIRTZ, 

1997). Em outras palavras, se a espécie vale mais que o indivíduo, então estaria 

moralmente justificada a manutenção de animais (indivíduos) em cativeiro em prol 

de se salvar a sua espécie. Holmes Rolston, um dos fundadores da ética ambiental, 

corrobora esse tipo de concepção, ao afirmar que o indivíduo “é um representante 

de um tipo, e o tipo é mais importante que o representante” e, portanto, “o indivíduo 

está subordinado à espécie, e não o contrário” (ROLSTON, 1988, p. 143, 149). 

Mas o que é espécie? Silveira e Olmos (2007, p. 290) fazem uma 

observação interessante em relação à visão cartesiana por trás da formação desse 

conceito:  

 

“Decidir que um determinado conjunto de organismos se constitua em uma 
entidade distinta de outro conjunto similar tem sua origem na tendência 
humana de organizar a Natureza em “gavetas” estanques. Esta tendência 
de ver o mundo em absolutos imutáveis, ignorando as zonas cinzentas 
entre estes, é o fundamento das definições originais de espécies.” 
(SILVEIRA; OLMOS, 2007, p. 290) 

 

 

Compartilhando de uma perspectiva semelhante, Dawkins (1986, p. 264) 

descreve “a espécie” como sendo “um trecho arbitrário de um rio de fluxo contínuo, 

não havendo qualquer motivo em particular para traçar linhas delimitando seu 

começo e seu fim”. O próprio Charles Darwin, criador da teoria da evolução, 

mostrava-se bastante convencionalista em relação ao conceito de espécie, tendo 

assim escrito: “Eu olho para o termo espécie como um termo atribuído 

arbitrariamente, por uma questão de conveniência, a um grupo de indivíduos que se 
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assemelham fortemente uns aos outros” (DARWIN, 1958, p. 67 apud JAMIESON, 

1995, p. 61). Percebe-se, dessa forma, que a espécie não existe por si só, sendo, 

portanto, uma criação, um conceito, uma definição. Nesse sentido, é interessante 

observar a questão da violência simbólica inerente ao ato de classificar, apontada 

por Bravo (2011, p. 223): 

 

“Toda classificação implica uma violência simbólica marcada pela vontade 
de inserir o múltiplo e o disperso dentro de uma ordem desenhada para 
apreendê-los e distribuí-los em categorias sempre mais estreitas do que 
aquilo que designam.” (BRAVO, 2011, p. 223) 

 

 

Existem, hoje em dia, diversos conceitos de espécie, o que reflete a 

dificuldade em se definir de uma maneira geral essa “entidade”. Dentre os principais 

conceitos de espécie estão o tipológico, o biológico, o isolacionista, o evolutivo, o 

autapomórfico e o filogenético, sendo que todos eles apresentam deficiências e 

limitações quanto à sua abrangência e aplicação. Sendo assim, a escolha de qual 

conceito utilizar dependerá do problema em questão, ou seja, escolher-se-á um 

conceito que se adeque ao problema que o pesquisador tem em mãos, contribuindo, 

assim, para a sua solução (KISCHLAT, 2005, p. 11 e 32).  

Desse modo, quando se defende a conservação das espécies, o que se 

está defendendo, na verdade, é apenas um conceito, algo não concreto, um simples 

produto da capacidade de abstração da mente humana, que fragmenta e classifica a 

realidade na intenção de compreendê-la. Com base em quê se poderia atribuir 

algum valor moral a um mero conceito em detrimento de seres sencientes ou 

sujeitos-de-uma-vida? Nesse contexto, Jamieson (1995, p. 72) faz uma observação 

importantíssima acerca do conflito indivíduo versus espécie, propondo que devemos 

reconhecer que matar ou confinar um animal para preservar uma espécie não 

configura, na verdade, um conflito entre o interesse do indivíduo animal e o interesse 

da espécie, e sim um conflito entre o interesse do animal e interesse humano de 

preservar a espécie.  
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Visto que os interesses humanos costumam, em grande parte, prevalecer 

sobre os interesses dos animais, o que se observa é uma supervalorização da 

categoria espécie, de modo que é possível afirmar que, nos zoológicos, a 

preocupação conservacionista em relação aos animais caracteriza-se pelo foco da 

atenção no universal (a espécie) em vez do foco no particular (o indivíduo) 

(HARGROVE, 1995, p. 15). Dentro desse contexto, os animais nos recintos 

representam os chamados espécimes-tipo universais; eles devem convencer os 

visitantes de que todos os outros indivíduos pertencentes àquela espécie são 

similares àquele indivíduo que se encontra diante dos seus olhos (HARGROVE, 

1989, p. 122-124 apud WIRTZ, 1997).  

Sendo assim, pode-se dizer que o que o visitante em um zoológico faz, ao 

observar cada recinto, é encontrar as propriedades que são essenciais naqueles 

indivíduos animais e juntá-las em uma ideia. Essa ideia constitui a noção de 

“espécie” e, a partir dela, os animais encontrados no futuro poderão ser identificados 

e avaliados esteticamente como um bom representante de tal espécie, um 

representante fraco, e assim por diante. Uma vez que a abstração se completa, 

pode-se dizer que a concepção de espécie do visitante é funcionalmente uma forma 

platônica, e as diferenças individuais serão consideradas imperfeições – o animal 

em questão pode ser grande ou pequeno demais, apresentar uma coloração 

ligeiramente diferente ou possuir chifres ou orelhas moldados de forma peculiar 

(HARGROVE, 1989, p. 123).  

Segundo Tossato (2013, p. 82), Platão evocou a teoria das Formas na 

tentativa de responder a basicamente duas perguntas: O que faz com que um F seja 

um F? Como se explica que dois objetos distintos tenham a mesma propriedade? 

Em um exemplo prático, essas duas perguntas poderiam ser feitas da seguinte 

maneira: O que faz com que um sabiá seja um sabiá? Como se explica que dois 

pássaros distintos (ou seja, dois indivíduos distintos) apresentem o mesmo tipo de 

canto?   

Na verdade, Platão acreditava que tudo o que se pode perceber a partir da 

experiência cotidiana constitui mera aparência, sendo que para ele “a verdadeira 

realidade é o reino das ideias ou das formas”, a partir do qual essa aparência deriva 

(STRATHERN, 1997, p. 18). Em suma, a teoria de Platão “põe as Formas como 
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entidades perfeitas e matriciais de todo o universo de coisas” (TOSSATO, 2013, p. 

82), de modo que “cada forma – como circularidade, homem, cor, beleza, etc – atua 

como um modelo para os objetos particulares do mundo. Mas esses objetos 

particulares são apenas cópias imperfeitas, e sempre em mutação, dessas ideias 

universais” (STRATHERN, 1997, p. 19). 

Voltando ao exemplo do sabiá, dado anteriormente, poder-se-ia dizer que 

existe uma Forma ideal de sabiá, ao passo que existem as suas representações 

imperfeitas no mundo sensível. Isso responde à pergunta feita inicialmente: dois 

sabiás distintos apresentam, a princípio, o mesmo tipo de canto porque derivam de 

uma mesma Forma. As diferenças que possam vir a ser observadas entre esses 

dois sabiás também podem ser explicadas através da mesma teoria. Visto que não 

existem cópias perfeitas das Formas e considerando toda a gama de características 

que constituem uma determinada Forma (as diversas características da Forma 

sabiá, por exemplo), é possível que, para uma dada característica, um indivíduo se 

aproxime mais da Forma enquanto o outro se distancie dela, resultando assim em 

tais diferenças.  

Desse modo, se o indivíduo se distancia da Forma em muitas das 

características que a compõem, ele é considerado um representante ruim daquela 

Forma. No sistema de classificação zoológica, o espécime-tipo atua como se fosse a 

Forma, enquanto os outros espécimes são encarados como representações 

imperfeitas dessa forma, havendo, no entanto, diferenças no grau de “imperfeição”, 

com alguns indivíduos assemelhando-se mais ao espécime-tipo do que outros. 

Logo, se um um indivíduo se assemelha ao tipo em um grande número de 

características, então ele é considerado um bom representante desse tipo.  

No zoológico, observa-se a ocorrência desse tipo de apreciação, que se dá 

através da busca de bons representantes para um tipo eleito, o que difere bastante 

de todas as outras formas de apreciação, as quais atribuem um grande valor à 

diversidade e à singularidade. Um turista que observa montanhas, por exemplo, não 

espera que todas elas se assemelhem nem julga sua beleza em termos de um ideal 

platônico para todas as montanhas. Pelo contrário, o observador quer que cada 

montanha seja diferente, individual, que ofereça algo que ele não tenha visto antes 

(HARGROVE, 1989, p. 124). 
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O problema em relação a esse tipo de apreciação que ocorre nos zoológicos 

é que ele reforça a importância atribuída à espécie. Como resultado, a super 

valorização de tal conceito não implica a proteção de cada animal individualmente, 

mas apenas a proteção de indivíduos animais suficientes para manter viva a 

classificação da espécie. A preocupação em proteger cada animal individualmente 

só surge quando o grupo de animais que representa a espécie torna-se tão pequeno 

que a morte de qualquer indivíduo pode levar à extinção da espécie. Porém, basta 

que a população se restabeleça e aumente a níveis aceitáveis para que a 

preocupação com o indivíduo desapareça (HARGROVE, 1995, p. 15). Ainda dentro 

desse contexto, Jamieson (1995, p. 54) faz uma observação acerca da “peculiar 

esquizofrenia moral de uma cultura que leva uma espécie à beira da extinção e 

depois romantiza os remanescentes”, ressaltando que uma espécie só passa a ter 

importância em nossa sensibilidade moral a partir do momento em que ela se 

encontra à beira da extinção.  

Voltando a atenção para apectos evolutivos, Hargrove (1995, p. 16) faz uma 

reflexão interessante no sentido de que, uma vez que a teoria da Evolução tornou-se 

aceita, ela deveria ter enfraquecido a questão da preservação das espécies, uma 

vez que ela leva a classificação biológica da condição de “grupo com propriedades 

essenciais, eternas e universais” à condição de “grupo com propriedades 

contingentes que uma população de animais que cruzam entre si por acaso 

apresenta em um dado momento da história natural”. Em outras palavras, apesar da 

teoria da Evolução ter contribuído para flexibilizar e relativizar a classificação dos 

seres vivos, ainda insiste-se na manutenção de um conceito rígido e absoluto, 

priorizando-se as espécies à custa do indivíduo.  

O autor também ressalta que, em termos de evolução, a extinção é 

considerada algo natural, e desde que a vida não seja completamente extinta do 

planeta, o processo de especiação sempre poderá ter início novamente. Sob o 

prisma da Ecologia também é difícil sustentar a questão da preservação das 

espécies, visto que ela nos ensina que a extinção de uma espécie em particular 

dentro de sistemas naturais produz simplesmente alguns ajustes secundários, em 

que outras espécies preenchem os nichos que ficaram vagos (HARGROVE, 1995, p. 

16-17). 
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No entanto, isso não quer dizer, de maneira alguma, que o ser humano 

encontra-se autorizado a continuar degradando o meio ambiente, como tem feito ao 

longo de décadas. Na verdade, isso quer dizer apenas que o foco da preocupação 

ética deveria ser o sofrimento causado pela extinção dos indivíduos e não das 

espécies. Conforme foi argumentado anteriormente, a espécie é um conceito e, 

portanto, não é capaz de sofrer. No entanto, quando uma área de floresta é 

derrubada ou queimada, por exemplo, diversos seres sencientes experimentam o 

sofrimento da perda do hábitat ou até mesmo de uma morte dolorosa.  

A partir dessa perspectiva que considera os animais como indivíduos 

sencientes e não meros membros de uma determinada espécie, a solução para a 

chamada “crise ambiental” pode estar em se investir ao máximo na preservação dos 

ambientes naturais, o que implicaria, no entanto, em uma mudança radical no modo 

com o qual o ser humano interage com a natureza, incluindo mudanças sócio-

econômicas, ideológicas e paradigmais. Como a maior parte das pessoas não 

parece estar disposta a abraçar as renúncias e os sacrifícios que essas mudanças 

exigem, é mais fácil continuar apostando nos zoológicos e seu suposto papel 

conservacionista como solução para a crise ambiental. Esse posicionamento se 

reflete, por exemplo, na fala do diretor de Florestas do Minístério do Meio Ambiente, 

João D. Medeiros, que em um evento em comemoração ao Dia Internacional da 

Biodiversidade, chegou a afirmar que "É importante ter no zoológico uma solução 

para a crise da biodiversidade" (AMÉRICO, 2010). Enquanto isso, as causas que 

desencadearam essa crise permencem irrefletidas e irremediadas. 

 

2.3 OS ZOOLÓGICOS E A PESQUISA CIENTÍFICA 

Os zoológicos se autodeclaram instituições que realizam e colaboram com a 

pesquisa científica. Considera-se, inclusive, que a pesquisa é um dos pilares que 

sustentam a existência dos zoológicos nos dias atuais. José Luiz Catão Dias, ex 

diretor técnico-científico da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, afirma que a 

manutenção de animais em cativeiro gera condições favoráveis à realização de 

pesquisa em diversas áreas do conhecimento, como a zoologia, a medicina 

veterinária, a etologia (estudo do comportamento animal), a epidemiologia aplicada e 

até mesmo a arquitetura e design de recintos. Desse modo, o autor afirma que 
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“poucas instituições são tão propícias à investigação científica como os zoológicos 

contemporâneos” (DIAS, 2003, p. 128). 

Jamieson (1985, p. 44) afirma que a pesquisa científica tem sido apontada 

como um benefício dos zoológicos desde muito tempo, e cita um trecho escrito no 

ano de 1825 por Humphrey Davy, um dos fundadores da Sociedade Zoológica de 

Londres: 

 

“Seria a Grã-Bretanha a oferecer outra série muito diferente de exibições 
para a população de sua metrópole; ou seja, animais trazidos de todas as 
partes do globo para serem aplicados a algum propósito útil, ou como 
objetos de pesquisa científica - não de admiração vulgar!” (JAMIESON, 
1985, p. 44, tradução nossa) 

 

 

Wemmer e Thompson (1995, p. 72) classificam historicamente a pesquisa 

realizada em zoológicos e aquários em três fases principais, as quais foram dirigidas 

por diferentes motivações. Na primeira fase, a pesquisa focava principalmente em 

descrições básicas de anatomia e taxonomia, visto que muitos gêneros e espécies 

eram pouco conhecidos à época. A segunda fase teve início no contexto da primeira 

guerra mundial, quando uma melhoria nos transportes possibilitou que um número 

crescente de diretores e curadores de zoológicos se aventurassem no campo, a fim 

de coletar espécimes e informações sobre história natural. Foi também durante essa 

fase que se começaram a utilizar coleções de zoológicos para investigar espécies 

pouco conhecidas, muitas das quais eram difíceis ou impraticáveis de serem 

estudadas na natureza. A terceira fase começa com uma maior diversificação da 

pesquisa em zoológicos, iniciada na década de 1960, seguida por uma grande 

expansão na década de 1980, e continuando a se expandir nos dias atuais.  

Jamieson (1985, p. 44) elabora algumas críticas ao analisar o contexto da 

pesquisa científica nos zoológicos. A primeira delas é que pouquíssimos zoológicos 

apóiam qualquer pesquisa científica real, sendo que menos zoológicos ainda 

possuem cientistas comprometidos com pesquisa em tempo integral em seu quadro 

de funcionários. Ainda assim, dentre os que possuem, é comum que seus 

pesquisadores estudem os animais no ambiente natural em vez de estudá-los em 
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cativeiro (JAMIESON, 1985, p. 44). Vale notar que, mesmo passados anos após a 

publicação desse trabalho, o panorama parece continuar o mesmo: Maple e Bashaw 

(2010), apesar de se mostrarem defensores dos zoológicos, concordam em parte 

com Jamieson (1985), ao reconhcerem que “muito poucos zoológicos participam 

ativamente ou apoiam a pesquisa científica”.  

Outra observação feita por Jamieson (1985) refere-se aos objetivos da 

pesquisa em anatomia e patologia, a qual constituía, à época da publicação do seu 

trabalho, a modalidade mais comum de pesquisa em zoológicos. O autor afirma que 

uma das finalidades principais da pesquisa realizada nessa área é a melhoria das 

condições do cativeiro, para que os animais ali mantidos possam viver mais, ser 

mais felizes e se reproduzir mais frequentemente (JAMIESON, 1985, p. 45). Apesar 

de, no contexto dos zoológicos atuais, a pesquisa em anatomia e patologia ter 

perdido um certo espaço para pesquisas relacionadas a outras áreas do 

conhecimento, ela continua sendo realizada nessas instituições. Um exemplo é o 

projeto de pesquisa do Hospital do Câncer em parceria com o Zoológico de São 

Paulo, cuja meta é formar um banco de tumores dos animais (FIORAVANTI, 2011, p. 

18). Certamente, a formação desse banco tem como um de seus objetivos o estudo 

desses tumores, visando uma possível melhora na prevenção e no tratamento dos 

animais que desenvolvem processos neoplásicos.  

No entanto, é interessante notar que a formação de tumores é bem mais 

comum em animais de cativeiro, já que eles costumam viver mais do que os animais 

de vida livre. Portanto, a própria condição de cativeiro, ao propiciar uma vida mais 

longa – e também mais sedentária, estressante, com uma alimentação muitas vezes 

diferente da que os animais teriam na natureza – favorece o surgimento de tumores. 

Desse modo, observa-se a seguinte sequência de fatos: 1) animais são mantidos 

presos em zoológicos; 2) devido a diversos fatores decorrentes de uma vida em 

cativeiro, esses animais adoecem; 3) pesquisas são então propostas para a 

prevenção e para o tratamento dessas doenças. Interrompendo-se, no entanto, o 

fato que desencadeia os demais, ou seja, o aprisionamento dos animais em 

zoológicos, impede-se o curso dos fatos subsequentes.   

A partir disso, é possível contra-argumentar a realização de pesquisas em 

anatomia e patologia como justificativa para a existência dos zoológicos, propondo 
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que a melhoria das condições de cativeiro, visando evitar doenças, prolongando a 

vida dos animais e estimulando a sua reprodução, só pode constituir uma meta se 

simplesmente aceitarmos ou concordarmos com a existência dessas instituições. 

Considerando que a existência de zoológicos é absolutamente passível de 

questionamentos, conclui-se que a pesquisa visando melhorar a vida no cativeiro 

tem apenas a função de retroalimentação institucional, ou seja, colabora apenas 

para manter os zoológicos funcionando, sendo que, na verdade, eles não 

precisariam ou não deveriam existir.   

Apesar de pesquisas na área de anatomia e patologia ainda terem 

representatividade no contexto dos zoológicos, nota-se que, atualmente, os temas 

da pesquisa conduzida nessas instituições encontram-se cada vez mais 

relacionados a questões contemporâneas, ligadas, muitas vezes, às missões 

proferidas pelos zoológicos. Um exemplo é a pesquisa nas áreas de reprodução, 

genética e estudos demográficos, que é motivada, provavelmente, pela chamada 

“crise ambiental” contemporânea, acompanhada da ênfase dada pelos zoológicos ao 

seu papel conservacionista dentro desse contexto. Desse modo, os zoológicos 

parecem direcionar esforços à realização de pesquisas desse tipo principalmente 

com o intuito de ratificar a missão conservacionista que proclamam exercer.  

Outro exemplo é a pesquisa em comportamento animal conduzida em 

zoológicos. A motivação para esse tipo de pesquisa certamente está relacionada à 

crescente conscientização da opinião pública em favor de uma ampliação do status 

moral dos animais e às subseqüentes críticas que os zoológicos vêm recebendo em 

relação ao sofrimento a que são submetidos, muitas vezes, os animais sob sua 

tutela. Sendo assim, muitas das pesquisas em comportamento animal conduzidas 

nessas instituições visam colaborar para um aumentodo nível de bem-estar dos 

animais cativos, principalmente através da implementação de técnicas de 

enriquecimento ambiental (BASHAW et al., 2003; BAKER, TAYLOR, MONTROSE, 

2018; SCHNEIDER, NOGGE, KOLTER, 2014; WAGMAN et al., 2018; AZEVEDO et 

al., 2013). 

Desse modo, é perfeitamente possível que a realização de pesquisas na 

área de bem-estar animal em zoológicos tenha como principal finalidade apresentar 

respostas às críticas em relação ao sofrimento experimentado por muitos animais 
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cativos nessas instutições, possibilitando, assim, a manutenção da sua existência. 

Os zoológicos podem até admitir que alguns de seus animais estejam sofrendo e/ou 

apresentando comportamentos anormais, porém pesquisas estariam sendo feitas 

com o objetivo de diminuir ou até mesmo acabar com esse sofrimento. O professor 

de zoologia da Universidade de Brasília, Jader Soares, chega ao ponto de colocar a 

realização de pesquisas e o bem-estar dos animais cativos em uma falaciosa 

relação de causa e efeito, afirmando em uma entrevista que não é verdade que os 

animais sofrem em zoológicos devido ao fato de existirem “mecanismos e linhas de 

pesquisa justamente sobre o bem-estar animal” (CARVALHO, 2016).   

Outro exemplo de tema atual de pesquisa realizada em zoológicos que vale 

a pena ser citado é a investigação do comportamento e da percepção das pessoas 

que visitam essas instituições (ver HACKER; MILLER, 2016; LUEBKE; MATIASEK, 

2013; ADELMAN; FALK; JAMES, 2000; LUEBKE, 2018). Esse tipo de pesquisa 

situa-se no campo da chamada Psicologia da Conservação (MAPLE; BASHAW, 

2010, p. 291), e é provável que venha crescendo principalmente devido às 

demandas em relação a provar que os zoológicos realmente exercem um papel na 

educação dos visitantes e que isso pode resultar em atitudes pró-conservacionistas 

por parte dos mesmos.  

Visto isso, é possível concluir que o objetivo (explícito ou implícito) de boa 

parte das pesquisas realizadas em zoológicos na atualidade é dar suporte à 

manutenção da existência dessas instituições, tendo em vista a série de críticas que 

elas vêm enfrentando nos últimos tempos. A pesquisa em zoológicos parece servir, 

portanto, para que eles avaliem e, se necessário, corrijam o seu modo de atuação 

nos cumprimento das missões institucionais por eles estabelecidas, de modo que a 

existência dessas instituições possa estar justificada.  

Vale destacar ainda o argumento da realização de pesquisa básica como 

justificativa para a existência dos zoológicos. Em uma observação feita por 

Jamieson (1985) a respeito da pesquisa em anatomia e patologia conduzida em 

zoológicos, o autor afirma que um dos objetivos desse tipo de pesquisa seria 

aumentar o nosso conhecimento sobre animais selvagens por si só. Frente a esse 

argumento, Jamieson responde que “embora nossa busca pelo conhecimento por si 

só seja importante, ela não é importante o suficiente para superar a presunção moral 
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contra a manutenção de animais em cativeiro”, e que existem outros meios de 

satisfazer a nossa curiosidade intelectual, que não exigem o pagamento de um 

preço moral tão elevado (JAMIESON, 1985, p. 46). 

Outro ponto importante a ser abordado é o fato de que muitas das pesquisas 

realizadas nos zoológicos não dependem, na verdade, da existência dessas 

instituições. Elas poderiam perfeitamente ser realizadas em outros locais, como 

universidades ou centros de pesquisa, visto que não necessitam em nada da 

estrutura de um zoológico, com animais mantidos em cativeiro, para sua realização. 

Um exemplo é a pesquisa conduzida por uma equipe da Unifesp no Zoológico de 

São Paulo, a qual envolve a análise do material resultante do processo de 

compostagem realizado em uma área nos fundos do zoológico, à procura de 

espécies de microrganismos de interesse na área da biotecnologia (FIORAVANTI, 

2011, p. 17).  

Nota-se que a única contribuição que o zoológico tem a oferecer para essa 

pesquisa resume-se ao material para o processo de compostagem, proveniente do 

próprio zoológico, tal como folhas, galhos, troncos de árvores triturados, lodo rico em 

microalgas resultante do tratamento da água dos lagos, e dejetos e carcaças dos 

animais. Desse modo, é possível concluir que se as pesquisas que de certa forma 

dependem da estrutura dos zoológicos para que possam ser realizadas já são 

passíveis de questionamentos, esse tipo de pesquisa acima citado de maneira 

alguma pode ser considerado como uma justificativa para a existência de 

zoológicos. 

Finalmente, uma última questão que merece destaque é o provável interesse 

financeiro por trás da realização de algumas pesquisas em zoológicos. No caso da 

pesquisa envolvendo análise de material em processo de compostagem no 

Zoológico de São Paulo, isso é bastante evidente. O professor Luiz Juliano Neto, da 

equipe da Unifesp, chegou a afirmar que inicialmente “ninguém queria mexer nos 

dejetos dos animais, mas de repente todos estão vendo que aquilo vale ouro”. A 

pesquisa atraiu inclusive a atenção de um gerente de uma empresa fabricante de 

rações para gado de corte, gado de leite, equídeos e pequenos ruminantes, que vem 

acompanhando o trabalho desde então (FIORAVANTI, 2011, p. 21).   
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3 QUESTÕES ÉTICAS ACERCA DOS ZOOLÓGICOS  

 

3.1 ZOOLÓGICOS: FICÇÃO, ARTIFCIALIDADE E PODER 

 

Após uma análise crítica das principais missões auto-proferidas pelos 

zoológicos na atualidade, faz-se propícia uma abordagem acerca de questões mais 

profundas que envolvem a existência dessas instituições. Desde o seu surgimento 

até a época atual, qual seriam os verdadeiros ideais por trás da existência dos 

zoológicos e da sua evolução ao longo do tempo enquanto instituições? Nos dias de 

hoje, o que estaria por trás do discurso da “educação, conservação e pesquisa”, 

cada vez mais enfatizado pelos zoológicos?  

 

Silva, Nunes e Pequeno (2015, p. 148) afirmam que, muito além do 

entretenimento, da curiosidade ou da admiração, “os zoológicos refletem uma 

história de poder na relação do homem com a natureza – mais especificamente com 

os animais – e do homem com o próprio homem”. Compartilhando uma perspectiva 

semelhante, Mullan e Marvin (1999, p. 45) sustentam a tese de que os zoológicos 

são sobre os seres humanos, já que eles nos contam histórias de poder, controle e 

dominação por parte dos indivíduos da nossa espécie.  

 

Baratay e Hardouin - Fugier (2002, p. 9) argumentam que, por ser um local 

de encontro forçado entre o animal e o humano, entre a natureza e a cultura, onde 

um observa o outro e onde o último apropria-se do primeiro, o jardim zoológico 

evidencia os diversos aspectos da relação das sociedades com o “selvagem” – 

como elas o pensam, suas condutas para com ele e como elas o utilizam. Por outro 

lado, os autores afirmam que esse espaço de observação – o zoológico – é também 

o produto constantemente renovado e transformado das visões e atitudes que ele 

ajuda a moldar. Sendo assim, a construção do zoológico diz tanto quanto as práticas 

dentro dele sobre a relação dos seres humanos com a natureza. 

Desse modo, Wirtz (1997) realizou um estudo em que analisa a construção 

do zoológico moderno como um instrumento de moldagem de visões e valores. O 

autor destaca que o jardim zoológico moderno surgiu no século XIX como resultado 

de um projeto de construção de um novo paradigma, onde os valores burgueses e 
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da cultura científica moderna constituiriam as perspectivas dominantes para o 

entendimento e a relação com o mundo. Segundo o autor, por trás dessa tarefa 

havia um princípio organizador: a categorização conceitual do mundo e, 

subsequentemente, a manutenção de limites categóricos, contribuindo, assim, para 

reforçar a dicotomia natureza-humano (WIRTZ, 1997).   

Wirtz (1997) chama ainda a atenção ao fato de que a mensagem das 

“divisões naturais” não parou entre o homem e a natureza: assim como a taxonomia 

animal informava aos visitantes do zoológico sobre como o mundo natural fora 

organizado hierarquicamente, ela também inferia organizações hierárquicas 

similares da sociedade humana. Sendo assim, as exposições zoológicas 

convenientemente instruíram uma população urbana em crescimento sobre o seu 

lugar em um mundo que enfrentava mudanças nas relações entre as classes sociais 

e na organização física do ambiente, decorrentes dos processos de industrialização 

e urbanização (WIRTZ, 1997). 

De maneira semelhante, Bravo (2011, p. 227) procede uma análise que 

associa o êxodo rural, o consequente crescimento das cidades e a função exercida 

pelos zoológicos dentro desse contexto: 

 

“Mas os novos habitantes precisavam ser educados e adestrados na 
sociabilidade urbana que desconheciam. Os zoológicos, como as 
exposições universais e os museus, cumpriam uma função de 
entretenimento e espelho nessa educação por imagens e comportamentos: 
refletiam um “exterior interno” da natureza humana, o que nos distingue da 
natureza e, por outro lado, nos qualifica como seres civilizados. A natureza, 
o mundo externo e distante da cidade, as leis não humanas controladas 
pelo regime urbano são reproduzidos no espaço alegórico do zoológico e 
inseridos em uma organização pautada pela ciência ocidental.” (BRAVO, 
2011, p. 227) 

 

 

 

Lukasik (2016), ao analisar o currículo colonial dos zoológicos, afirma que o 

que os primeiros zoológicos faziam era exibir as vítimas da conquista, fossem elas 

pessoas, plantas ou animais. À medida que evoluíram no sentido de se tornarem 

instituições e espaços públicos, os zoológicos mantiveram a narrativa da dominação 

do homem sobre a natureza, passando de coleções de animais conquistados (e, 
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muitas vezes, pessoas) para coleções que refletiam o conhecimento acumulado 

marcador da diferença e da identidade de uma sociedade intelectual. Desse modo, o 

autor afirma que o projeto colonial procurou colocar o mundo sob um controle físico 

e epistemológico, sendo, em grande parte, um projeto educacional. Os locais, as 

pessoas e os animais eram nomeados e ordenados através de uma lente ocidental 

(LUKASIK, 2016).  

Em um trabalho publicado anteriormente, Lukasik (2013, p. 12) relata sua 

experiência como educador em um grande zoológico urbano e expressa uma visão 

interessante dos zoológicos como uma narrativa ficcional: 

 

 

“Com o desenvolvimento da minha postura crítica em relação ao zoológico, 
eu vim a reconhecer a ficção dos zoológicos. Como instituições, eles 
contam uma história sobre o nosso mundo. É uma história inconveniente 
que, como qualquer outra história, falha em capturar as numerosas falas 
que compõem as partes de um todo.” (LUKASIK, 2013, p. 12, tradução 
nossa) 

 

 

Em outras palavras, autor propõe que os zoológicos, pelo fato de contarem 

uma história, são tendenciosos no sentido de que omitem outros pontos de vista 

existentes em paralelo àquele eleito como referencial. Para além desse caráter 

unirreferencial, o problema agrava-se ainda mais considerando que o ponto de vista 

tomado como referência é o de quem coloniza e domina, e não o de quem é 

dominado. Sendo assim, a história que é contada não permite dar voz a quem sofre 

ou é prejudicado de alguma forma, servindo apenas como um instrumento de 

ocultação de uma face da realidade e de mantenção da dominação. 

Ainda em relação ao caráter ficcional dos zoológicos, Lukasik (2016) 

compara a experiência de se estar em um zoológico a um jogo composto por regras, 

que devem ser mantidas para que a ficção se sustente. Essa ideia foi expressa pelo 

autor em um texto publicado alguns dias após a queda de um menino no fosso do 

recinto do gorila Harambe, no Zoológico de Cincinnati: 
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“Os visitantes do zoológico aprenderam as regras do jogo – os animais 
estão em recintos fechados, e não enjaulados; os animais estão dentro do 
recinto, e as pessoas não. Os lugares exóticos, os animais e as pessoas 
estão ordenadamente representados em suas formas essenciais. [...] 
Porém, quando essas regras são quebradas, nosso constructo imaginário 
do mundo começa a ruir. Um menino cai dentro do fosso e o nosso 
ordenamento dos animais se quebra. A criança anseia por ver de perto o 
majestoso primata, apesar de estar agora em grande perigo. Então, o gorila 
é morto para manter a miragem, para que os zoológicos possam continuar a 
conservar o colonialismo. Existem lugares para animais. Existem lugares 
para pessoas. Nós achávamos que sabíamos o lugar de cada um.” 
(LUKASIK, 2016, tradução nossa) 

 

 

Outro ponto que corrobora esse caráter ficcional ressaltado por Lukasik é 

que, no contexto atual dos zoológicos e aquários, muitas das novas experiências 

são comercialmente promovidas no sentido de permitir que as pessoas façam visitas 

aos chamados “bastidores” dessas instituições (FROST; LAING, 2011, p. 137). Nota-

se que esse termo remete fortemente à ficção (os bastidores de uma peça de teatro, 

os bastidores de um filme), revelando, assim, que os próprios zoológicos e aquários 

reconhecem, de maneira consciente ou não, o seu caráter ficcional. Em inglês, a 

expressão correspondente “behind the scenes” possui um apelo ainda mais forte, 

podendo ser traduzida de forma literal como “por detrás das cenas”.  

Berger (2003, p. 29), ao questionar “Por que olhar os animais?”, discorre 

sobre o caráter tristemente falso e ilusório de uma vida em cativeiro, não só para os 

observadores, mas principalmente para os animais aprisionados (Figura 2): 

 

“Os animais, isolados uns dos outros e sem interação entre as espécies, 
tornam-se totalmente dependentes de seus tratadores. Consequentemente 
a maioria de suas reações mudou. O que era central em seu interesse foi 
substituído por uma espera passiva de uma série de intervenções externas 
arbitrárias. Os fatos que percebem ao seu redor tornaram-se tão ilusórios 
em termos de suas reações naturais quanto os prados pintados. Ao mesmo 
tempo, esse mesmo isolamento (habitualmente) garante a sua longevidade 
enquanto espécimes, e facilita seu arranjo taxonômico (BERGER, 2003, p. 
29). 
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Bostock (2004, p. 181), apesar de se mostrar favorável aos zoológicos em 

certos aspectos e condições, admite a existência de um problema que, por sinal, é 

semelhante ao apontado anteriormente por Berger: 

 

“Os animais em um zoológico não estão vivendo suas vidas de forma 
natural. E mesmo que estejam, em algum grau, é possível afirmar 
claramente, por definição, que eles não estão vivendo em seu ambiente 
natural. Mesmo se suas condições simularem ou substituírem seu ambiente 
natural de maneira efetiva, isso se dá apenas por causa do manejo humano: 
os animais estão vivendo, por assim dizer, pelo nosso favor e nas condições 
que nós providenciamos a eles.” (BOSTOCK, 2004, p. 181) 

 

 

Nesse sentido, Hancocks (2001, p. 6) faz uma observação interessante ao 

afirmar que os zoológicos, desde os considerados piores até os melhores do mundo, 

expõem uma dicotomia perpétua, que é a reverência que os seres humanos prestam 

à natureza enquanto, simultaneamente, tentam dominar e abafar o seu caráter 

selvagem. Vale fazer uma objeção no sentido de que o termo “reverência” não seria 

o mais apropriado para definir a relação que os seres humanos têm tradicionalmente 

construído com a natureza. Ainda assim, é inegável que existe um desejo, por parte 

da maioria dos seres humanos, de estabelecer algum tipo de relação com os outros 

Fonte: https://www.opendemocracy.net/transformatio
n/margi-prideaux/zoos-are-problem-not-solution-to-
animal-conservation 

Figura 2: Rinoceronte em seu recinto no 
Zoológico de Brookfield, Illinois, EUA. 
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animais, desde que seja reprimindo, no entanto, o caráter selvagem que constitui 

sua animalidade. Sendo assim, o ser humano parece ter encontrado no zoológico 

uma boa forma de atingir esse objetivo; os animais encontram próximos o suficientes 

para que possa haver algum tipo de “contato”, porém distantes o suficiente para que 

a sua “selvageria” não chegue até os seres humanos.  

Percebe-se, a partir das falas de Berger (2003), Bostock (2004) e Hancocks 

(2001), a questão de como os seres humanos, através da instituição zoológico, 

determinam as condições de vida dos animais cativos, tornando-os seres 

completamente dominados, dependentes e protagonistas de uma vida artificial. 

Diante das diversas críticas que os zoológicos têm recebido nesse sentido, a 

resposta vem na forma de mudanças que visam apenas disfarçar essa 

artificialidade, reduzindo, assim, um possível desconforto ou culpa por parte dos 

visitantes. O subtítulo de uma matéria publicada no site do jornal Los Angeles Times, 

sobre zoológicos que têm investido na implantação de recintos naturalistas, 

exemplifica bem essa situação: “Conservação: com a ênfase no meio ambiente e na 

educação, o número de visitas aumentou e a culpa dos visitantes dimunuiu” 

(COLLINS, 1996).  

Nota-se que as ações nesse sentido pouco refletem uma preocupação dos 

zoológicos com os animais em si, funcionando mais como uma estratégia de 

marketing para atrair visitantes e obter um ganho financeiro. Segundo a matéria do 

L. A. Times, o investimento na reforma dos recintos já se pagou, devido a um 

aumento exponencial no número de visitantes, os quais já não parecem demonstrar 

tanta culpa ao observar os animais em recintos com um aspecto naturalista 

(COLLINS, 1996). Sendo assim, observa-se, atualmente, um esforço por parte dos 

zoológicos no sentido de tentar diminuir a artificialidade normalmente vinculada a 

esses espaços, fazendo com que a experiência do visitante pareça o mais próxima 

possível do real. Ngeow (2010, p. 20) afirma que muito do marketing e das 

publicações do Zoológico de Londres, por exemplo, menciona “a imersão do 

visitante no Reino Animal”. Isso pode ser observado na Figura 3, onde é promovida 

a inauguração do seu recinto de tigres: 
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É possível perceber um exagerero bastante enganoso nessa propaganda, 

onde uma criança é representada cara a cara com um tigre em um ambiente 

selvagem. Sabe-se que não é isso o que os visitantes irão encontrar em um 

zoológico. Até porque se fosse, inclusive, é certo que desistiriam da visita. No 

entanto, esse tipo de propaganda parece servir como um estímulo à imaginação, de 

modo que o visitante, ao chegar no zoológico, projeta a ideia imaginada em cima de 

uma realidade não tão convincente, criando, desse modo, uma experiência mais real 

do que aquela que o zoológico em si, por mais “imersivo” que seja, é capaz de 

oferecer.  

Considerando isso, o conceito de imersão vem sendo bastante utilizado na 

propaganda dos zoológicos e, ao mesmo tempo que visa tornar a visita mais 

atraente e interessante, também visa combater a ideia de que há algo de ficcional 

nessas instituições, fazendo com que o visitante sinta-se como se estivesse tendo 

uma experiência real, na natureza. Essa imersão pode manifestar-se de diversas 

formas: através de recintos onde a área de observação encontra-se menos 

obstruída por pilastras, grades, ou qualquer outro limite visual, através de recintos ou 

exibições através dos quais pode-se transitar, ou através de recintos que 

apresentam um design naturalista (NGEOW, 2010, p. 21).  

Fonte: https://www.campaignlive.co.uk/article/zsl-
london-zoo-returns-tv-20-years/1174792 e 
https://evanevanstours.com/london-attractions/top-
attractions/zsl-london-zoo   

Figura 3: Propaganda do Zoológico de Londres 
relativa à inauguração do seu recinto de tigres. 
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Morris (1990, p. 53), na década de 90, denominou esse tipo de “melhoria” 

feita nos recintos de “exposições animais mais esclarecidas”, visto que esses 

melhoramentos também tinham (e continuam tendo) o objetivo de amenizar 

possíveis preocupações éticas acerca do impacto causado pela artificialidade dos 

recintos sobre o bem-estar dos animais. Dessa forma, assim como os visitantes, os 

animais também estariam se sentindo como se estivessem na natureza. Apesar de 

demonstrar uma postura favorável a esse tipo de zoológico “naturalista”, o autor faz 

uma interessante ressalva: 

 

“O desenvolvimento de exposições animais mais esclarecidas reflete uma 
preocupação crescente com o que andamos fazendo com os animais 
selvagens no passado. Essa nova conscientização está nos levando a um 
estilo mais naturalista de manutenção de zoológicos, porém isso cria uma 
contradição incômoda: precisamos projetar um cativeiro que não pareça um 
cativeiro, e fingir que os animais selvagens estão na selva apesar de 
sabermos que não estão.” (MORRIS, 1990, p. 53) 

 

 

Acampora (1998), em seu artigo intitulado “Extinção através da Exibição”, 

chama atenção ao fato de que o apelo à liberdade feito pelos defensores dos 

zoológicos ao promover recintos naturalistas encontra-se, na verdade, alinhado com 

a estrutura da chamada “consciência possessiva”, manifestada nos opressores. O 

autor explica que “a fenomenologia do controle, de Hegel a Sartre, mostra que a 

dialética da opressão manifesta uma necessidade paradoxal – a saber, que o 

mestre, conscientemente ou não, deseja que o escravo esteja livre durante e através 

do processo de exploração em si” (ACAMPORA, 1998, p. 2). Transpondo esse 

paradoxo para a questão dos recintos naturalistas em zoológicos, observa-se que, 

ao mesmo tempo em que os seres humanos desejam desfrutar de um contato mais 

próximo com os animais, aprisionando-os em zoológicos, eles também desejam que 

esses animais desfrutem de condições de bem-estar tais que nem cheguem a “se 

dar conta” de que encontram-se na condição de seres cativos. 

 

Sendo assim, a existência desses recintos naturalistas pode ser encarada 

como nada além de uma forma mais sofisticada e adequada às demandas éticas 

contemporâneas de exercer poder sobre as vidas dos animais. A artificialidade 
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continua presente, porém disfarçada de natural, para que não seja despertado 

qualquer sentimento de culpa em relação ao fato daqueles animais só estarem 

vivendo em tais condições porque assim quisemos. Dessa forma, a exploração dos 

animais em zoológicos encontra um meio de se manter invisível ao julgamento moral 

por parte da sociedade.  

Direcionando a temática para a questão das relações de poder entre seres 

humanos e animais no zoológico, Wirtz (1997) descreve e comenta algumas 

características físicas e estruturais dos zoológicos do século XIX, as quais atuavam 

como instrumentos de poder, principalmente no sentido de instaurar uma relação 

observador-objeto: 

 

“As estruturas das exibições animais, que pela logística do cativeiro exigiam 
métodos físicos de cercamento, incentivavam a visualização de animais 
como feras selvagens que habitavam um espaço inerentemente separado 
do espaço da atividade humana. Além disso, o espaço animal era um 
espaço controlado. Como era típico dos recintos no século XIX, os seres 
humanos observavam os animais através de barras de metal paralelas e 
regulares, cercas cruzadas, vidro laminado ou, conforme desenvolvido no 
final do século, através de fossos profundos. Independentemente das 
espécies em exibição – fossem leopardos, tamanduás ou faisões – os seres 
humanos discerniam suas formas e hábitos comportamentais através de 
uma barreira física que realçava a diferença entre “nós” e “eles”. Essas 
barreiras físicas faziam mais do que separar o espaço animal do espaço 
humano – elas também separavam o observador do objeto. A relação entre 
observador e objeto implicava mais que uma diferença de pontos de vista, 
também implicava uma hierarquia. Cientes da condição de cativeiro, os 
observadores humanos olhavam de cima a baixo os objetos animais. [...] No 
entanto, ao passo que um tigre observando um ser humano na natureza cria 
uma atmosfera sinistra, um tigre observando um ser humano através das 
barras de seu recinto torna-se um mini-triunfo do domínio humano. Quando 
observamos animais selvagens, violamos sua invisibilidade natural.” 
(WIRTZ, 1997, tradução nossa) 

 

 

Apesar de o autor estar se referindo aos zoológicos do século XIX, observa-

se que sua descrição e comentários se aplicariam facilmente ao contexto dos 

zoológicos atuais. Não à toa, Lukasik (2016) reforça que, apesar de nos 

considerarmos integrantes de uma sociedade pós-colonial, as narrativas coloniais 

continuam a informar a nossa compreensão do mundo e dos animais e pessoas que 

nele vivem. Mesmo se considerarmos o aspecto naturalista e imersivo de certos 

recintos mais modernos, o princípio-base continua sendo o mesmo de séculos atrás: 
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o ser humano tem o poder de observar os animais à maneira que lhe for mais 

segura e conveniente, enquanto os animais permanecem como sendo os 

observados. Dessa forma, é possível concluir que a essência onto-epistemológica 

dos zoológicos sofreu pouca ou nenhuma mudança desde o século XIX até os dias 

atuais. 

Berger (2003, p. 22), ao analisar um livro de fotografias de animais, chega a 

uma conclusão interessante, relacionando observação, conhecimento, poder e 

distanciamento. Essa análise também se aplica aos animais em zoológicos, que 

apesar de não serem fotografias, encontram-se, de certa forma, “emoldurados” 

dentro de um recinto: 

 

“Na ideologia que acompanha as fotos, animais são sempre os observados. 
O fato de que podem nos observar perdeu todo o significado. Eles são os 
objetos de nosso conhecimento sempre crescente. O que sabemos sobre 
eles é um índice de nosso poder, e assim é um índice do que nos separa 
deles. Quanto mais sabemos, mais distantes eles ficam.” (BERGER, 2003, 
p. 22) 

 

 

Acampora (2005, p. 79) também reflete sobre a relação entre observação e 

poder, fazendo uma comparação entre o panóptico, um modelo de presídio 

concebido pelo filósofo Jeremy Bentham, e os zoológicos. O propósito da estrutura 

do panóptico era induzir no interno um estado de visibilidade consciente e 

permanente que assegurasse o funcionamento automático do poder (FOUCAULT, 

1979, p. 201). Em suma, a estrutura do panóptico permite que o interno seja visto 

sem ver o seu observador, porém sabendo que a qualquer momento pode estar 

sendo observado. Acampora (2005, p. 79) argumenta que assim como no panóptico, 

também é possível encontrar no zoológico uma relação entre poder e visão, porém 

de uma forma invertida:  

 

“A função de controlar a localização e a dieta dos animais é habituá-los a 
tolerar uma exposição indefinida à presença visível de seres humanos (a 
localização os torna propensos à observação,e a dieta, sendo fornecida, 
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acaba por minar as sensibilidades perceptivas das relações predador-
presa). O objetivo final do chamado zoológico naturalista é aculturar os 
animais de forma suficiente para ignorar seus espectadores humanos. 
Idealmente, eles permanecem prontos para inspeção e observação, 
enquanto a artificialidade dessa situação torna-se menos intensa tanto para 
o espectador como para o espetáculo. Os animais devem sentir-se 
confortáveis o suficiente para agir como se fossem livres, como se não 
estivessem em cativeiro, de modo que eles se engajem nos 
comportamentos que o espectador imagina que eles teriam na natureza.” 
(ACAMPORA, 2005, p. 79, tradução nossa) 

 

 

Conclusivamente, o que o autor denomina “zoóptico” é uma forma de 

panóptico às avessas, onde princípios semelhantes atuam, com a diferença de 

estarem dispostos em vetores de força opostos. Desse modo, diferentemente do que 

ocorre na estrutura do panóptico, o animal em um zoológico vê seu observador, e 

essa observação se dá de forma tão intensa que ele passa a ignorá-la e agir 

“naturalmente”, como resultado de um processo de dessensibilização. A longo 

prazo, esses princípios em atuação em ambos os sistemas (panóptico e zoóptico) 

tendem a produzir o mesmo resultado: um organismo institucionalizado e em grande 

parte incapacitado para a vida no ambiente exterior (ACAMPORA, 2005, p. 79).  

Assim como Wirtz (1997), Berger (2003) e Acampora (2005), Chrulew (2017, 

p. 230) também faz considerações acerca do poder exercido sobre os animais nos 

zoológicos, porém com um enfoque um tanto diferente. Chrulew expande um 

conceito de Foucault ao pensar os animais como sujeitos biopolíticos, e sustenta 

que o poder sobre as vidas dos animais em um zoológico atravessa não apenas 

seus corpos, mas, particularmente, suas almas, que são cientificamente conhecidas 

e moldadas por aqueles que os mantém. Desse modo, torna-se possível avaliar o 

seu comportamento em detalhes, para então modificá-lo e otimizá-lo de acordo com 

diversos objetivos, como, por exemplo, a reprodução (CHRULEW, 2017, p. 230). 

Essa ideia também é expressa por Hediger (1968, p. 2) ao afirmar que, na rotina 

diária de trabalho de um zoológico, alguém que entenda de psicologia animal pode, 

frequentemente, “prever com precisão o comportamento de um animal em uma 

determinada situação e tomar medidas apropriadas para prevenir o tipo de 

comportamento esperado”.  
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Bravo (2011, p. 229) faz uma consideração interessante acerca do poder 

exercido sobre as vidas dos animais nos zoológicos, afirmando ser essa apenas 

uma das faces do domínio e do controle exercido pelos seres humanos sobre a 

natureza: 

 

“O patrimônio natural e biológico fica, assim, submetido à administração 
humana que estende seu domínio, regula e controla mares, selvas, prados 
e outros territórios, os quais antes estavam fora da vigilância humana e se 
converteram, do mesmo modo que os parques nacionais, em jardins 
zoológicos ou museus de história natural em diferentes dimensões e 
escalas. Deste modo, os animais e a natureza continuam sob o processo de 
coisificação e commodification iniciado com a expansão do sistema colonial 
europeu e que agora se estende em escala planetária e com múltiplos pólos 
de controle administrativo, do qual o zoológico é apenas um signo 
emergente.” (BRAVO, 2011, p. 229)   

 

 

Seguindo uma linha de raciocínio semelhante, Braverman (2012, p. 120) 

afirma ser instrutivo explorar o projeto de manutenção e manejo de animais em 

cativeiro como um exemplo de vigilância. Desse modo, a autora cunha o termo 

zooveillance, que pode ser traduzido como “zoovigilância”. Esse termo situa-se 

dentro de um contexto mais amplo, o da vigilância, e refere-se particularmente ao 

ato de vigiar de maneira coletiva os animais de zoológico visando o seu cuidado e 

conservação.  

A zoovigilância é composta de três camadas: a vigilância elementar, que 

inclui o ato de nomear, identificar e registrar os animais cativos em um nível 

institucional; a “dataveillance” (vigilância de dados), que pode ser entendida como o 

gerenciamento global informatizado de populações animais; e o controle reprodutivo 

coletivo, ou seja, realizado em cooperação interinstitucional. Em suma, a autora 

propõe que o termo zoovigilância refere-se ao “projeto de vigiar intensamente as 

populações de animais de zoológicos com o objetivo de conservá-las, o que envolve 

a criação de alguns desses animais através de diversos mecanismos 

administrativos” (BRAVERMAN, 2012, p. 120). Em concordância com essa hipótese 

da zoovigilância, Anderson (1995, p. 22) faz a seguinte observação:  
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“Munida de studbooks, ferramentas de avaliação de viabilidade populacional 
e bancos de dados centralizados, a comunidade internacional de zoológicos 
aloca animais selecionados com parceiros cuidadosamente escolhidos – às 
vezes a milhares de quilômetros de distância e com o auxílio de transporte 
de animais especializado e serviços de seguro – em um projeto de 
recuperação da natureza minuciosamente regulado e dirigido por seres 
humanos.” (ANDERSON, 1995, p. 22, tradução nossa) 

  

 

É interessante notar a existência de uma definição secundária do termo 

“zoológico”, fornecida pelo Webster´s Ninth New Collegiate Dictionary: “um local, 

situação ou grupo marcado por aglomeração, confusão ou comportamento 

desenfreado” (MAPLE, 2015, p. 24). O uso da palavra “zoológico” nesse sentido 

pode ser o reflexo do que costumavam ser os primeiros zoológicos, ou basear-se em 

exemplos de zoológicos da atualidade que, por diversas razões, se apresentam 

como locais caóticos. No entanto, Maple (2015, p. 24) ressalta que os zoológicos 

modernos são, na verdade, a “antítese do caos”, sendo “mais cooperativos, 

organizados e comunicativos do que em qualquer época de sua história”. O autor 

também afirma que “zoológicos de excelência planejam suas coleções 

cuidadosamente, animal por animal, táxon por táxon, e avaliam ponderadamente o 

papel de cada indivíduo no presente e no futuro” (MAPLE, 1995, p. 27). Nota-se que 

essas afirmações encontram-se alinhadas com a observação feita por Anderson 

(1995) e corroboram a hipótese da zoovigilância proposta por Braverman (2012). 

Mullan e Marvin (1999, p. 31) destacam que, em diferentes períodos 

históricos, as sociedades humanas têm criado instituições sociais nas quais seres 

vivos são forçadamente contidos e controlados. Seja em presídios, hospitais, 

manicômios, colégios internos ou zoológicos, esses seres são retirados dos seus 

ambientes naturais e, por diferentes razões, mantidos separados do mundo exterior. 

Dentro dessas instituições os indivíduos levam vidas altamente estruturadas, as 

quais estão sujeitas a um controle rígido e vigilância intensa. Essas instituições 

estabelecem barreiras – frequentemente construções físicas, tais como portões, 

muros, cercas e grades – para impedir o estabelecimento de relações sociais 

abertas com o mundo exterior, sendo possível que as pessoas do lado de fora 

tenham permissão para entrar – mais uma vez, de uma forma altamente estruturada 

– e visitar os que estão do lado de dentro (MULLAN; MARVIN, 1999, p. 31).  
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Considerando a existência de semelhanças entre essas instituições, 

Montford (2016) realizou um estudo que traça um paralelo entre visitas a zoológicos 

e o turismo em penitenciárias, afirmando que em ambos os casos os seres cativos 

são postos em uma relação visual com os visitantes, estando aqueles sujeitos ao 

olhar constante destes. Tanto nos zoológicos quanto nos presídios, as excursões 

são “moldadas e coreografadas para os fins dos visitantes”, e ambas as 

modalidades de visitação são sustentadas por uma retórica educacional, colocando 

a objetificação dos seres aprisionados como uma condição epistemológica 

necessária a partir da qual os visitantes podem aprender sobre aprisionamento e 

animais de zoológico (MONTFORD, 2016, p. 81). 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Acampora (2005, p. 78) afirma 

que “assim como a prisão, o zoológico cria um espaço artificial de ocupação forçada 

e de demonstração”. Ainslie (2002, p. 59) sustenta que o status de prisioneiros 

humanos é, em alguns aspectos, semelhante ao status de animais enjaulados, já 

que, em ambos os casos, os sujeitos estão fisicamente limitados para interagir com 

outras pessoas e/ou animais e encontram-se isolados do seu ambiente natural.  

No entanto, apesar de todas essas semelhanças entre presídios e 

zoológicos, Mullan e Marvin (1999, p. 44) apontam uma diferença crucial entre essas 

duas instituições, que só faz confirmar o caráter ficcional dos zoológicos: nos 

presídios não há qualquer tentativa de fingir que os presos vivem uma vida normal, 

enquanto no zoológico é exatamente esse o objetivo que alguns diretores acham 

que podem atingir para os animais sob seu cuidado.  

Apesar de ser comum na crítica aos zoológicos a comparação dessas 

instituições com presídios, Mullan e Marvin (1999, p. 31) apontam uma comparação 

menos óbvia, porém bastante válida, que é a dos zoológicos com os manicômios. 

Assim como em um zoológico, muitos manicômios no século XIX eram abertos ao 

público pagante, que podia observar os internos. Apesar de se tratarem de seres 

humanos, não era bem isso o que os visitantes pagavam para observar, visto que o 

comportamento perturbado dos internos os tirava de sua humanidade completa 

(MULLAN; MARVIN, 1999, p. 36). Sendo assim, pode-se dizer que o público ia aos 

manicômios para assistir a seres humanos agindo de formas consideradas não 

humanas e, assim, reconfirmar a sua própria superioridade (WIRTZ, 1997). Desse 
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modo, é possível afirmar que manicômios e zoológicos apresentam forte 

semelhança no sentido de produzirem o mesmo efeito em seus visitantes. Tal efeito 

pode ser evidenciado nas palavras de Kellert (1979), ao afirmar que “muitos 

visitantes saem do zoológico mais convencidos do que nunca da superioridade 

humana sobre o mundo natural”. 

 

Voltando ao paralelo zoológico – presídio, Ainslie (2002) faz uma 

consideração interessante acerca da abordagem de punição que surgiu no século 

XVIII, a qual afastou-se da ideia de punição do corpo em direção à ideia de 

influenciar a mente do criminoso como uma forma de correção, consistindo em 

remodelar os propósitos de suas mentes, preparando-os, assim, para serem 

reintroduzidos na sociedade. Pode-se afirmar que o novo tipo de poder empregado 

tem como objetivo substituir correntes de metal através da criação de correntes 

mentais, utilizando o discurso como ferramenta principal. (FOUCAULT, 1979 apud 

AINSLIE, 2002, p. 59).  

Estendendo esse raciocínio para a questão dos animais aprisionados em 

zoológicos, pode-se entender que “ao passo que anteriormente os animais 

encontravam-se acorrentados e enjaulados por aço, hoje eles encontram-se 

aprisionados por ideias e razão” (AINSLIE, 2002, p. 59). Em outras palavras, pode-

se dizer que os animais em um zoológico encontram-se aprisionados principalmente 

pelo discurso da conservação e da educação, já que nos dias atuais as grades de 

ferro não seriam suficientes para manter esses animais presos por simples 

curiosidade, divertimento ou ganho financeiro por parte dos seres humanos.  

Apesar desse discurso educacional e conservacionista ser suficiente para 

alguns, a verdade é que ele não convence a todos. Gruen (2014, p. 242), por 

exemplo, entende que a maneira com que os animais são apresentados no 

zoológico “distorce ainda mais as relações que estabelecemos com eles” e afirma 

que “parte do problema reside no fato de que os zoológicos não são locais onde os 

animais podem ser vistos como dignos”. Acampora (1998, p. 1) problematiza a 

extinção causada pela exposição, argumentando que o exibicionismo estabelecido 

pelos zoológicos “extingue para nós a realidade existencial desses animais, mesmo 

enquanto proclama preservar sua existência biológica”. Felipe (2014) explica, de 

forma semelhante a Acampora (1998), como se dá essa extinção em cativeiro: 
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“Ao serem mantidos no cativeiro por tempo muito longo, refiro-me aos 
indivíduos da primeira geração posta em confinamento, os animais apagam 
pouco a pouco a memória que constituía seu “espírito” específico. Se duas 
ou três gerações são mantidas nesse cativeiro, não resta conhecimento 
algum que permita aos jovens nascidos em confinamento saber interagir no 
espaço natural e social que seria próprio de sua espécie de vida. 
Guardamos, assim, o patrimônio genético, que é matéria biológica. 
Matamos o patrimônio genuinamente “animal” dessas espécies. Temos 
apenas “organismos” destituídos de “mente” específica. Por esse motivo, 
reproduzir animais em zoos não garante que sua espécie de vida seja 
preservada. Insisto: manter um corpo funcionando não é tudo quando se 
trata da riqueza espiritual que cada espécie viva representa.” (FELIPE, 
2014) 

 
 
 
 

Desse modo, Berger (2003, p. 26) defende que apesar de o zoológico ser 

um local aonde as pessoas vão com o intuito de encontrar, ver e observar os 

animais, eles são, na verdade, “um monumento à impossibilidade de tais encontros”. 

 

Seguindo uma linha de pensamento semelhante a Acampora (1998) e Felipe 

(2014), Jamieson (1985, p. 47) também propõe uma reflexão sobre o que realmente 

estaria sendo preservado nos zoológicos, mantendo o foco, no entanto, na própria 

genética dos animais em questão. Considerando que o tamanho das populações de 

animais que os zoológicos conseguem manter é reduzido, há, inevitavelmente, um 

comprometimento da variabilidade genética. Sendo assim, o autor chama atenção 

para o fato de que a falta de diversidade genética entre os animais em cativeiro 

também significa que esses membros sobreviventes de espécies ameaçadas têm 

características muito diferentes de seus coespecíficos na natureza. Surge, a partir 

disso, o seguinte questionamento: seria possível considerar que os indivíduos 

representantes de uma determinada espécie mantidos em cativeiro seriam de fato 

representantes dessa espécie em qualquer sentido que não fosse o mais tênue e 

escasso sentido biológico? (JAMIESON, 1985, p. 47). 

Outro ponto de grande importância que merece ser abordado é a questão do 

sofrimento a que são submetidos, muitas vezes, os animais de zoológico. Devido ao 

fato de encontrarem-se aprisionados, esses animais acabam vivendo uma vida 

artificial e limitada, o que pode resultar em disfunções físicas e psicológicas. Nas 

palavras de Rodrigues et al (2008): 
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“Toda espécie animal apresenta um comportamento normal padrão. Sabe-
se que o cativeiro é um fator limitante, e leva muitos animais a terem um 
comportamento anormal, já que os locais onde permanecem confinados não 
proporcionam a eles as mesmas condições que seu habitat natural, 
interferindo no seu bem-estar.” (RODRIGUES et al, 2008) 

 
 

 

 

Em 1964, a escritora inglesa Ruth Harisson publicou o livro Animal 

Machines, o qual denunciava as péssimas condições de vida e os maus-tratos aos 

quais eram submetidos os animais de criação nas fazendas industriais do Reino 

Unido. A publicação desse livro repercutiu na mídia, gerando uma reação social tão 

intensa que o governo britânico encomendou uma investigação ao professor de 

zoologia da Universidade de Bangor (UK), Francis William Rogers Brambell 

(GONÇALEZ, 2015, p. 26), visando apurar as informações apresentadas no livro. 

Formou-se, assim, uma comissão técnica multidisciplinar denominada Comitê 

Brambell, para validar as denúncias feitas por Harrisson (FISCHER; OLIVEIRA, 

2012, p. 250).  

 

Como resultado dessa investigação, o comitê publicou, em 1965, um 

documento que ficou conhecido como “Relatório Brambell”, o qual listou as 

chamadas “5 Liberdades”, que "identificam os elementos que determinam a 

percepção de bem-estar pelo próprio animal e definem as condições necessárias 

para promover esse estado” (VIEIRA; AJUDA; STIWELL, 2011, p. 46). São elas: 1. 

Livre de fome e de sede; 2. Livre de desconforto; 3. Livre de dor, ferimentos e 

doença; 4. Livre para expressar comportamento normal; 5. Livre de stress, medo e 

ansiedade (OLIVEIRA, 2016, p. 10).  

 

Originalmente, o conceito das 5 Liberdades foi formulado em torno da 

questão do melhoramento das condições de vida e bem-estar de animais de criação. 

Contudo, esse conceito pode ser estendido e aplicado a animais de zoológico, visto 

que tanto nessas instituições como no caso da criação intensiva de animais o 

aprisionamento é uma condição ontológica, ou seja, não há como existir zoológicos 

ou criação intensiva sem o aprisionamento dos animais, sendo justamente essa 

condição de restrição de espaço e privação de liberdade a causa primária da 

diminuição no nível de bem-estar dos animais em questão.  
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Considerando, portanto, essa extensão do conceito das cinco liberdades, 

nota-se que mesmo nos zoológicos mais bem-conceituados não se consegue 

respeitá-las. É muito difícil imaginar de que forma um animal aprisionado em um 

zoológico poderia ter liberdade para expressar seu comportamento normal, ou como 

esse animal poderia estar livre de qualquer tipo de stress, medo ou ansiedade, por 

exemplo. Apesar de Hosey et al. (2009, apud ENGELBRECHT, 2014, p. 57) 

destacarem que “a promoção do bem-estar animal é uma das principais metas que 

os zoológicos contemporâneos assumem como prioridade”, o fato é que a própria 

condição de cativeiro, ou seja, a própria existência de zoológicos já resulta em um 

comprometimento desse bem-estar e implica em infringir se não todas, pelo menos 

algumas das 5 Liberdades.  

 

Orsini e Bondan (2006, p. 7) afirmam que a manutenção de animais em um 

ambiente artificial e não estimulante pode trazer sérios problemas para sua saúde e 

comportamento. Tanto que é possível perceber, em diversos animais de zoológico, a 

presença de comportamentos estereotipados, também conhecidos como 

estereotipias. Segundo Mason (1991, p. 1015), “a estereotipia é um padrão de 

comportamento que é repetitivo, invariante e não possui objetivo ou função óbvios”, 

configurando uma alteração no padrão de comportamento da espécie. Leira et al. 

(2017, p. 552) afirmam que a alteração dos padrões comportamentais de animais 

em cativeiro é indício de estresse. Apesar de alguns autores tais como Mason 

(1991a) fazerem uma ressalva, afirmando que o grau de estereotipia de um 

indivíduo ou de uma população não corresponde necessariamente ao grau de 

comprometimento de bem-estar, é possível afirmar, de um modo geral, que o 

desenvolvimento de comportamentos estereotipados indica que o nível de bem-estar 

tem sido provavelmente baixo (MASON, 1991a). Exemplos de comportamento 

estereotipado são o pacing, em que o animal fica andando de um ponto a outro do 

recinto repetidas vezes (muito comum em grandes felinos), e o balanço do corpo, 

frequentemente observado em elefantes cativos.  

 

Uma ferramenta que vem sendo bastante utilizada para amenizar o estresse 

do cativeiro e suas consequências danosas é o chamado “enriquecimento 

ambiental”. Esse termo é utilizado para se referir a um conjunto de técnicas “que 

visa estimular os animais a desempenharem comportamentos naturais, aumentando 
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a complexidade dos ambientes e melhorando as condições de manejo” (GARCIA; 

BERNAL, 2015, p. 46). No entanto, observa-se que a própria ideia de 

enriquecimento ambiental implica em admitir que o ambiente de cativeiro é “pobre” e 

precisa ser enriquecido. Desse modo, o enriquecimento ambiental atua como uma 

medida paliativa, no sentido de tentar prevenir e/ou remediar as conseqüências 

negativas geradas pela “pobreza” do cativeiro, e não no sentido de localizar a raiz do 

problema e modificar uma condição ontológica (o cativeiro, o aprisionamento, os 

zoológicos em si) que frequentemente resulta em sofrimento para os animais.  

 

É interessante notar como a aplicação de técnicas de enriquecimento 

ambinetal (e outras medidas que visam aumentar os níveis de bem-estar em animais 

cativos) podem representar, na verdade, um exercício de poder por parte dos seres 

humanos sobre as vidas dos animais mantidos em zoológicos. No aquário 

Zoomarine, em Portugal, foram oferecidos aos golfinhos diversos brinquedos como 

enriquecimento ambiental. Observou-se, então, que quatro indivíduos demostraram 

pouco interesse ou até mesmo evitaram a manipulação dos brinquedos. Insatisfeitos 

com o comportamento de indiferença e rejeição apresentado pelos golfinhos perante 

os objetos ofertados como enriquecimento, pesquisadores propuseram um 

treinamento desses indivíduos, utilizando-se o método do condicionamento 

operante, com o objetivo de fazê-los superar esse comportamento evitativo e 

interagir com os objetos. Os resultados da pesquisa envolvendo o treinamento 

mostraram que “um programa de reforço inicial focado na manipulação de 

brinquedos pode superar a resistência, melhorando os efeitos dos projetos de 

enriquecimento ambiental” (NETO; SILVEIRA; SANTOS, 2016). 

 

Percebe-se o desejo, por parte dos pesquisadores, de determinar e moldar o 

comportamento dos golfinhos de modo a satisfazer o seu estreito e limitado senso 

moral, que não os permite sequer perceber ou questionar a ocorrência do próprio 

processo de exploração em curso; apesar desses animais serem mantidos em um 

ambiente restrito e desestimulante como o cativeiro, os mesmos devem, de forma 

espontânea ou envolvendo treinamento, responder aos esforços dos pesquisadores 

no sentido de proporcionar-lhes uma vida mais feliz e com menos estresse. Desse 

modo, assim como no caso dos recintos naturalistas, a questão do enriquecimento 
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ambiental também pode ser explicada a partir do paradoxo exploração – liberdade, 

pontuado por Acampora (1998, p. 2).  

 

Diante do que foi exposto até o momento, é possível perceber que são 

diversas as questões éticas envolvendo a existência dos zoológicos. Algumas delas 

são mais óbvias e evidentes, e normalmente resultam da privação de liberdade e da 

artificialidade que caracterizam essas instituições. Sendo assim, essas duas 

condições (aprisionamento e ambiente artificial) costumam gerar problemas morais 

que podem ser facilmente percebidos, tal como o sofrimento resultante de uma vida 

em cativeiro, experimentado por boa parte dos animais nessa situação. Esse 

sofrimento torna-se ainda mais evidente quando gera os chamados comportamentos 

estereotipados, visíveis a qualquer visitante que transite pelos recintos de um 

zoológico. Outro problema moral bastante óbvio é o próprio fato dos animais 

encontrarem-se aprisionados. Observa-se, na pratica, que pessoas que visitaram 

zoológicos e se incomodaram durante a visita frequentemente mencionam que 

“aqueles animais nada fizeram para estarem ali, presos”, ou seja, essas pessoas 

não conseguem encontrar uma justificativa aceitável para a condição de cativeiro 

imposta a esses animais.  

Outras questões éticas em torno da existência dos zoológicos dizem respeito 

à sua construção enquanto instituições e à sua ideologia, estando, portanto, 

implícitas e menos perceptíveis na prática e no cotidiano. Apesar de não serem tão 

óbvias e dependerem, portanto, de uma análise mais profunda, essas questões são 

fundamentais na discussão ética acerca da existência dos zoológicos visto que, 

justamente por estarem ocultas, sua força mantenedora de um status quo antiético é 

ainda maior.  

 

Uma dessas questões é o caráter ficcional dos zoológicos e seu aspecto 

unirreferencial, que dá voz apenas ao dominador/colonizador, ocultando, assim, a 

perspectiva dos animais dominados (e também da natureza, como um todo). Outra 

questão importante é a ideia de separação entre seres humanos e animais/natureza, 

o que reforça o paradigma antropocêntrico e possibilita, desse modo, a atribuição de 

um status moral inferior aos animais não humanos, acarretando, por sua vez, a 

objetificação dos mesmos. Podem ser citadas, ainda, outras questões éticas que 
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encontram-se implícitas e menos evidentes no contexto dos zoológicos, como por 

exemplo: a extinção da realidade existencial dos animais cativos; a determinação e o 

controle, por parte dos seres humanos, das condições de vida dos animais, e a 

utilização do discurso como ferramenta de manutenção da dominação. 

 

 

3.2 RELAÇÕES DE DOMINAÇÃO E ESPECISMO: CAUSA OU EFEITO? 

Mesmo considerando que há diversas questões éticas envolvendo a 

existência de zoológicos, o fato é que eles ainda se mantém. Como já foi explicado 

anteriormente, o que sustenta os zoológicos em um nível institucional é o tripé 

conservação – educação – pesquisa. No entanto, em um nível histórico-social, o que 

sustenta a existência de zoológicos até os dias atuais? Sabe-se que a dominação 

humana sobre a natureza e, particularmente, sobre os animais não humanos, foi e 

continua sendo algo muito forte e presente em nossa sociedade. Mas quais seriam 

as origens dessa relação de dominação e o que faz com que ela se perpetue até os 

dias de hoje? Que tipo de idéias, concepções ou paradigmas estariam por trás do 

modo com que os seres humanos se relacionam com as outras formas de vida?  

 

Diversos autores fazem considerações acerca desse tema. De acordo com 

Rambo (2018), a separação homem-natureza tem suas raízes na literatura filosófica 

greco-romana clássica, sendo observada nas obras de Sócrates, Platão e 

Aristóteles. Segundo o autor, a partir dos escritos desses filósofos começa-se a 

“assistir a um certo desprezo pelas pedras e plantas e a uma supervalorização do 

homem e da ideia”, de modo que a natureza (physis) passa a ocupar um segundo 

plano (RAMBO, 2018). Anderson (1995, p. 4) destaca que alguns estudiosos 

(especificamente Aristóteles) modelaram a distinção homem/natureza como um 

continuum; como uma hieraquia de ordens de vida com o humano situado no ápice e 

as “coisas inanimadas” na base.  

 

Tendo em vista que essa hierarquia estabelecida a partir da filosofia clássica 

propicia, assim como toda e qualquer hieraquia, um terreno fértil para o 

estabelecimento de relações de dominação, Fleisner (2016, p. 134) classifica como 

trágica a relação de domínio que os seres humanos estabeleceram com a natureza, 
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afirmando que “nosso suposto pertencimento ao reino suprassensível dos fins nos 

serviu de pretexto para destruir o mundo sensível”, em uma referência a Kant. Bujok 

(2013, p. 36) destaca ainda que, de acordo com a tese central da Teoria Crítica da 

Escola de Frankfurt, o progresso da sociedade sempre conteve em si o germe da 

repressão, na medida em que se baseava na dominação da natureza em vez da sua 

inclusão. Nota-se que isso só é possível a partir do momento em que se estabelece 

um processo de hierarquização, onde a natureza passa a ocupar um nível 

essencialmente inferior.  

 

Um padrão de pensamento que inegavelmente tem contribuído para 

sustentar a dominação do não humano pelo humano é o Dualismo, que pode ser 

definido como “qualquer sistema, doutrina ou teoria que admite a existência de dois 

princípios necessários, mas opostos” (FERREIRA, 1996, p. 733). De uma forma 

mais crítica, Di Ciommo (2003, p. 425) define Dualismo como sendo “o processo 

pelo qual conceitos antagônicos foram construídos como opostos e excludentes e 

foram apropriados pelo julgamento moral da lógica da dominação”. Visto isso, 

Batistela e Boneti (2008, p. 1104) defendem que a expressão máxima e fundamental 

do Dualismo seria a separação entre homem e natureza. Nesse sentido, Maehle 

(1994 apud AINSLIE, 2002, p. 6) afirma que uma consequência de uma visão de 

mundo dualista seria o comportamento destrutivo dos seres humanos em relação 

àquilo que não é humano.  

 

Segundo Santos e Bonotto (2009, p. 9), o filósofo francês René Descartes é 

entendido como sendo o pensador que muito contribuiu para a efetivação da relação 

dualista e dominadora do ser humano para com os outros seres vivos. De acordo 

com Rocha (2010, p. 42), o “Penso, logo existo” de Descartes estabeleceu um novo 

padrão para a relação do ser humano com seu meio: a relação sujeito-objeto. Ao 

afirmar que os animais são seres desprovidos de razão e espírito, Descartes 

equipara os animais a meras máquinas, eliminando, assim, qualquer possibilidade 

de inclusão desses seres na esfera da moralidade. Descartes também foi o criador 

do chamado “método científico cartesiano”, cuja organização é “pautada na análise, 

categorização e separação de elementos” (NASCIMENTO, 2013, p. 1). Essa forma 

cartesiana de pensar acaba por criar “fronteiras” que na verdade não existem, e 

parece desempenhar um papel fundamental na manutenção de uma ideia 
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colonialista de zoológico que perdura até os dias de hoje, onde há uma forte ênfase 

na categoria taxonômica de espécie, com uma disposição espacial que visa facilitar 

o entendimento do sistema de classificação dos animais criado pelos seres 

humanos. Isso se evidencia na fala de Santos e Bonotto (2009, p. 9): 

 

 

“Com isso, o homem torna-se sujeito, ser capaz de conhecer, denominar e 
dominar os demais animais, tornando-os objetos, seres a serem 
conhecidos, denominados e suscetíveis a dominações, já que são 
incapazes de demonstrar qualquer traço que, segundo Descartes, os 
igualem aos homens.” (SANTOS; BONOTTO, 2009, p. 9) 

 

 

 

Também é possível explicar como se mantém a relação de dominação dos 

seres humanos sobre os outros animais (e sobre a natureza como um todo) 

recorrendo-se às idéias do sociólogo francês Pierre Bourdieu. Seguindo a linha de 

argumentação de Bourdieu, seria possível afirmar que as relações sociais humano-

animal - e com elas a exploração dos animais - são tão sólidas precisamente porque 

os indivíduos humanos, pré-reflexivamente e sem coerção física, subordinam seus 

corpos ao mundo social e, ao fazê-lo, esse mundo social é inscrito nos corpos dos 

indivíduos na forma de esquemas de percepção, apreciação e ação, o que Bourdieu 

chama de habitus. Portanto, quando as pessoas percebem os animais como coisas 

ou mercadorias e os tratam como tais, elas o fazem por causa do seu habitus 

orientado em direção aos animais; ou seja, elas o fazem porque são socializadas em 

um mundo que é estruturado por relações de violência para com os animais 

(BUJOK, 2013, p. 38). Isso explica como as práticas que envolvem a exploração de 

animais, como é o caso do zoológico, permanecem em boa parte “invisíveis” e, 

portanto, inquestionadas pela sociedade.  

 

Há ainda alguns conceitos que são bastante importantes na análise e na 

compreensão das idéias que embasam a relação de dominação dos seres humanos 

para com a natureza e, particularmente, para com os animais. Um deles é o 

Antropocentrismo, que também é referido, muitas vezes, como “Paradigma 

Antropocêntrico”. O Antropocentrismo pode ser visto como uma concepção dualista 
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de mundo, uma vez que considera os seres humanos e a natureza como opostos. 

Milaré (2011, p. 113) define o Antropocentrismo da seguinte forma: 

 

“Antropocentrismo é uma concepção genérica que, em síntese, faz do 
Homem o centro do Universo, ou seja, a referência máxima e absoluta de 
valores (verdade, bem, destino último, norma última e definitiva etc.), de 
modo que ao redor desse “centro” gravitem todos os demais seres por força 
de um determinismo fatal.” (MILARÉ, 2011, p. 113) 

 

 

Outro conceito importante para entender o contexto das relações 

estabelecidas entre seres humanos e animais não humanos é o especismo 

(originalmente chamado especiecismo). O termo foi criado em 1971 pelo psicólogo 

britânico Richard Ryder, ao constatar a similaridade deste com outros tipos de 

preconceito e discriminação como, por exemplo, o racismo e o sexismo (SILVA, 

2009, p. 52). Nas palavras de Ryder (1975, p. 16): 

 

“Especismo e racismo são formas de preconceito que se baseiam em 
aparências – se o outro indivíduo parece diferente, então ele é classificado 
como estando fora do âmbito da moral. (....) Ambos, especismo e racismo, 
ignoram ou subestimam as semelhanças entre o discriminador e aqueles 
que são discriminados, e ambas as formas de preconceito mostram uma 
desconsideração egoísta pelos interesses dos outros e pelos seus 
sofrimentos.” (RYDER, 1975, p. 16) 

 

 

O filósofo Peter Singer (2004, p. 8), em sua obra Libertação Animal, retoma 

o termo criado por Ryder, definindo-o como “a atitude tendenciosa de alguém a favor 

dos interesses de membros de sua própria espécie e contra os (interesses) de 

outras (espécies)”. Tom Regan (1986, p. 19), filósofo e ativista norte-americano, 

também faz uso do termo especismo, o qual define como sendo “a discriminação 

sistemática baseada na pertença à espécie”.  

Vistas essas definições, pode-se afirmar que tanto o antropocentrismo 

quanto o especismo contribuem fortemente para sustentar a existência dos 

zoológicos até os dias atuais. Isso porque ambos constituem formas de enxergar e 
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interagir com a realidade que resultam na desconsideração dos interesses dos 

outros animais pelo simples fato deles não pertencerem à espécie humana, a qual 

constitui o centro do universo e “a medida de todas as coisas”, conforme expresso 

pelo sofista grego Protágoras (HEGEL, 2017, p. 15). Desse modo, a partir de uma 

visão antropocêntrica e especista, não haveria problema moral algum na privação de 

liberdade e no sofrimento resultante de uma vida em um ambiente artificial e limitado 

que a manutenção de animais em zoológicos acarreta.  

É interessante notar que os conceitos de antropocentrismo e especismo 

mostram-se intimamente relacionados: o antropocentrismo elege a espécie humana 

como o núcleo referencial para o qual tudo deve convergir, e o especismo aparece 

como uma consequência – se a espécie humana é o centro de tudo e para o qual 

tudo deve se direcionar, que importância teriam e por que deveriam ser levados em 

consideração os interesses de seres pertencentes a outras espécies? 

Talvez seja mais fácil explicar o antropocentrismo e o especismo por trás da 

manutenção de animais em cativeiro através de um exercício imaginativo onde, em 

uma situação hipotética, fosse argumentado que seria necessário manter alguns 

espécimes de seres humanos em cativeiro para prevenir ou salvar nossa espécie da 

extinção. Será que, nesse caso, isso seria moralmente admitido? É razoável 

imaginar que, para a grande maioria das pessoas, isso soaria absurdo. Sendo 

assim, a pergunta que surge a partir disso é a seguinte: Se não admitiríamos que 

seres humanos fossem mantidos em cativeiro para se atingir um “objetivo maior”, 

que seria o de salvar a espécie da extinção, por que admitimos que animais não 

humanos sejam mantidos presos em zoológicos com a mesma finalidade? Qualquer 

resposta que seja dada a essa pergunta acaba tendo como base esses dois 

conceitos inter-relacionados. 

Apesar da ideia de aprisionar seres humanos considerados inocentes 

parecer absurda nos dias de hoje, esse nem sempre foi o pensamento hegemônico. 

Segundo Silva, Nunes e Pequeno (2015, p. 161), os europeus, com a finalidade de 

legitimar o seu colonialismo, ainda trouxeram à atenção um novo tipo de zoológico: 

os zoológicos humanos. Segundo Malamud (2012, p. 116), os zoológicos foram 

fundados com a missão de exibir o material vivo saqueado pelos impérios. Esse 

“material” era principalmente não humano; no entanto, às vezes pessoas também 
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eram exibidas em jaulas (um certo tipo de pessoas: subalternos, de etnias 

diferentes). Sendo assim, esse tipo de exposição surgiu no século XIX, perdurando 

até os anos de 1950, exibindo ao público “exemplares humanos considerados 

exóticos: africanos, indígenas e asiáticos” (SILVA; NUNES; PEQUENO, 2015, p. 

161). Exemplos de zoológicos humanos podem ser observados nas figuras 4 e 5:  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site “A Gambiarra” (www.agambiarra.com/zoologicos-
humanos/) 

Fonte: https://danielmcarlos.wordpress.com/tag/dudh/ 

  Figura 4: Grupo de crianças indígenas em exposição. 

Figura 5: Mulher oferece comida a uma criança africana em 
um zoológico humano na cidade de Bruxelas, Bélgica, 1958. 
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A partir de uma reflexão acerca dessas imagens, é possível afirmar que, do 

mesmo modo que os europeus, ao colonizarem outros povos, demarcaram um 

espaço entre o colonizador e o colonizado, o ser humano, ao colonizar a natureza, 

também delimitou um espaço entre ele próprio e o mundo natural. Os zoológicos, 

tanto os que expunham animais não humanos quanto os que expunham seres 

humanos, surgiram sustentados por cisões e dicotomias que continuam presentes, 

em algum grau, até os dias de hoje: a divisão homem-natureza, civilização-

selvageria, tradicional-exótico, etc.   

Montford (2016, p. 79) ressalta, ainda, que além da exibição de seres 

humanos racializados, a exposição de seres humanos hipersexualizados e 

deficientes também não foi uma exceção na história dos zoológicos. Desse modo, a 

autora defende que o zoológico deve ser considerado uma instituição fundada em 

ordenamentos de vida racistas, sexistas, capacitistas e especistas, ao mesmo tempo 

em que também é uma instituição produtora desses mesmos ordenamentos. Mesmo 

em sua forma moderna, o zoológico continua sendo uma instituição que produz 

ontologias dominantes da superioridade humana (MONTFORD, 2016, p. 79). 

Anderson (1995, p. 5) faz uma importante consideração acerca de como essa ideia 

de superioridade humana foi construída: 

 

“Em contextos de relações diferenciadas pelo poder, a perspectiva do 
sujeito racional (masculino) começou a ser configurada como universal, 
como o olhar genérico "humano" em torno do qual tudo girava. De fato, ela 
se estabeleceu como neutra, objetiva, panorâmica e onisciente - como a 
subjetividade mestra da história - quando na realidade era uma “perspectiva 
parcial” que dependia de várias estratégias de negação, exclusão, 
separação espacial e estereotipagem de mulheres, povos racializados, 
animais não humanos e a "natureza", mais comumente.” (ANDERSON, 
1995, p. 5, tradução nossa) 

 

 

Complementando essa explicação, o autor afirma que o racionalismo 

cartesiano fundamentou a crença de que a razão era a característica definidora do 

“humano”, diferenciando-o, assim, das demais formas de vida. É possível afirmar, 

portanto, que “a identidade normativa "humana" foi construída a partir da capacidade 

da razão (versus emoção, imaginação e sensação, por exemplo)” (ANDERSON, 

1995, p. 25). No entanto, o autor ressalta que, já em tempos clássicos, essa “razão” 
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não era entendida como uma característica que se aplicava à espécie humana como 

um todo, tendo sido assumida como exclusividade dos homens europeus, adultos e 

livres. Desse modo, estabeleceu-se uma diferenciação dentro da própria espécie 

humana, a qual não era considerada homogeneamente racional, de forma que 

mulheres, crianças e povos racializados foram identificados com os domínios 

inferiorizados da natureza e do corpo, em oposição à razão (ANDERSON, 1995,  p. 

25). 

Visto isso, entende-se que quando se fala em superioridade humana não se 

pretende referir apenas à noção de superioridade dos seres humanos em relação 

aos animais e à natureza em geral. Essa “superioridade humana” pode ter um 

significado mais amplo, implicando uma ideia de superioridade de tudo o que é 

racional sobre o que possa ser considerado irracional (e, de certa forma, “natural”). 

Desse modo, é possível falar em superioridade humana em um contexto onde um 

deternimado grupo humano, ao considerar-se “mais humano” (racional) do que 

outros grupos de sua mesma espécie, frequentemente desqualifica tais grupos, 

tornando-os “menos humanos”, através de um processo de animalização. Foi 

exatamente esse processo que permitiu que seres humanos fossem expostos em 

zoológicos (figuras 3 e 4) junto com outros animais, todos relegados à categoria de 

“natureza”, “irracional” e, portanto, passíveis de serem explorados.   

Nesse sentido, Taylor (2010, p. 75) faz uma importante observação ao 

afirmar que a superioridade humana não é um fato a partir do qual a permissibilidade 

das nossas práticas é deduzida; pelo contrário, a superioridade humana é algo que 

construímos através da nossa instrumentalização de outras espécies. Apesar do 

autor parecer se referir particularmente à relação estabelecida entre animais 

humanos e animais não humanos, pode-se afirmar que a dominação dos primeiros 

sobre os últimos funciona como uma base que oferece suporte e possibilita a 

instrumentalização e a exploração dentro da própria espécie humana. Não à toa, 

Morin (1977, p. 229) afirma ter sido a subjugação do mundo animal que possibilitou 

a criação dos modelos de subjugação do homem pelo próprio homem. Em outras 

palavras, a subjugação do “animal” precedeu e abriu caminho para a subjugação de 

seres humanos, dentro de um processo de construção de uma noção de 

“superioridade humana” que também envolve as relações estabelecidas entre 

“humanos legítimos” e humanos animalizados.  
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Voltando a atenção novamente para os zoológicos, é possível concluir, 

diante do exposto, que as práticas dentro dessas instituições têm tanto como causa 

quanto efeito a subjugação dos animais não humanos, a partir de uma ideia de 

superioridade humana. No entanto, como os zoológicos atuariam no sentido de 

legitimar a subjugação de determinados grupos humanos com base na subjugação 

do “animal”? A resposta é bastante simples: se é aceitável capturar e exibir animais 

não humanos em zoológicos, objetificando-os pelo simples fato deles serem 

considerados “animais”, segue-se, então, que é aceitável objetificar determinados 

grupos de seres humanos, desde que eles sejam rebaixados ao status de animais. 

Em outras palavras, a dominação e a objetificação de animais não humanos, 

promovida, entre outras formas, pela manutenção de zoológicos, legitima práticas 

semelhantes direcionadas a certos grupos de seres humanos, visto que se os 

animais não humanos podem ser tratados de maneira opressiva e como objetos, 

então qualquer animal humano que seja “rebaixado” à condição de não humano 

também poder ser tratado da mesma forma.  

Sendo assim, Gaard (2002, p. 133) destaca que ao aceitar o zoológico, 

aceita-se, implicitamente, o especismo, uma forma de dominação que encontra-se 

não apenas interligada a outras formas de opressão, tais como racismo, sexismo, 

classismo, homofobia e a destruição do mundo natural, como também atua no 

sentido de reforçá-las. Na verdade, o especismo e todo o conjunto de práticas 

dominatórias que ele legitima constitui a base de todas as outras formas de 

preconceito e exploração. Um escravo, por exemplo, só é tratado como tal porque 

permite-se que animais sejam tratados dessa maneira, seja na “função” de animais 

de carga ou de produção. Se não fosse permitido escravizar animais, com base em 

quê seria justificada a escravização de seres humanos? Desse modo, se os animais 

fossem tratados de uma forma digna e respeitosa, a expressão “tal como animais” 

perderia totalmente a sua carga desqualificante quando aplicada a determinados 

grupos humanos com o objetivo de animalizá-los e, desse modo, dominá-los.  

Nesse contexto, os zoológicos, ao privar os animais de sua liberdade e 

determinar a maneira como eles devem viver, não contribuem em nada para a 

mudança desse cenário.  Pelo contrário, o zoológico funciona como um local no qual 

nossa dominação, exploração e objetificação de animais não humanos (e seres 

humanos historicamente animalizados) é produzida e reificada (MONTFORD, 2016, 
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p. 80). Conclui-se, portanto, que o zoológico, ao exibir uma dicotomia rígida entre 

seres humanos e animais, reitera sistematicamente tal dicotomia (BRAVERMAN, 

2011, p. 821), de modo que “o evento do cativeiro funciona para (re) construir o 

dualismo humano / animal e suas hierarquias associadas” (MONTFORD, p. 80).     

 

4 ALTERNATIVAS AOS ZOOLÓGICOS 

Ehrenfeld (2015, p. xviii) afirma que os zoológicos sempre se adaptaram à 

cultura do momento, e que agora, mais uma vez, as nossas visões sobre nós 

mesmos e sobre o nosso lugar na natureza estão mudando. O autor propõe, então, 

uma nova adaptação dos zoológicos; que eles evoluam para sobreviver, assim como 

os animais que vivem dentro deles o fazem. No entanto, parece cada vez menos 

possível que qualquer adaptação feita na instituição zoológico a torne adequada 

e/ou aceitável diante das demandas morais dos tempos de hoje.  

De fato, os animais (e todos os outros seres vivos) evoluem e, assim, 

sobrevivem, conforme destacado por Ehrenfeld (2015). No entanto, também há 

momentos em que eles morrem e se extinguem, porque o ambiente muda de tal 

forma que meras adaptações não se mostrariam suficientes para assegurar a sua  

sobrevivência. Seriam necessárias tantas adaptações que o organismo em questão 

deixaria de ser ele mesmo, tornando-se outro organismo. Parece ser esse o caso 

dos zoológicos. Se no momento atual questiona-se cada vez mais a legitimidade de 

se aprisionar um animal em nome do que quer que seja, que adaptação teria que ser 

feita nos zoológicos para que isso não viesse mais a ocorrer? É razoável supor que 

nenhuma, visto que o aprisionamento de animais é uma condição ontológica dos 

zoológicos, definindo, assim, o que eles são. Somente com o fechamento dessas 

instituições seria possível se adequar às exigências morais da atualidade.  

Além disso, não há dúvidas de que o possível fechamento dos zoológicos 

em um momento futuro contribuiria substancialmente para o fortalecimento do status 

moral dos animais não humanos na sociedade. Se a manutenção de animais em 

zoológicos passasse a ser algo inadmissível, esse poderia representar um primeiro 

passo no sentido de alavancar uma mudança ainda maior, envolvendo questões 

ainda mais difíceis de serem modificadas, por conta do hábito e de aspectos 
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culturais como, por exemplo, os festivais de rodeio e o consumo de produtos de 

origem animal.  

No entanto, a ideia de se fecharem definitivamente os zoológicos muitas 

vezes suscita argumentos contrários, no sentido de que certas funções que os 

zoológicos acabam assumindo, devido à precariedade/precarização dos órgãos e 

instituições responsáveis, deixariam de ser desempenhadas. Um exemplo é o 

acolhimento de animais apreendidos em operações de combate ao tráfico de 

animais. Com os CETAS (Centros de Triagem de Animais Silvestes) 

permanentemente lotados, diversos zoológicos acabam assumindo essa função.  

Outros argumentos utilizados em oposição ao fechamento dos zoológicos 

são um tanto mais fracos, tendo sido inclusive discutidos e contra-argumentados, ao 

menos em linhas gerais, no decorrer deste trabalho. Dentre eles, estão a defesa de 

que os zoológicos seriam locais importantes para se ter um contato mais próximo 

com a “natureza”, de que eles possuiriam uma importância na educação para a 

conservação dos ecossistemas, e de que sua participação em programas de 

conservação de espécies ameaçadas de extinção seria fundamental.  

Contudo, nem o argumento dos centros de triagem abarrotados de animais 

nem os demais argumentos acima citados são suficientes para justificar a 

manutenção da existência dos zoológicos. É claro que é possível compreender que 

existem certas demandas que são atendidas pelos zoológicos hoje em dia, porém o 

fato é que essas demandas não servem como justificativa para que zoológicos 

continuem existindo. O máximo que se pode fazer é propor, em resposta a elas, 

algumas alternativas consideravelmente mais éticas quando comparadas aos 

zoológicos. Sendo assim, serão exemplificadas, a seguir, algumas dessas 

alternativas.  

Uma iniciativa pró-conservacionista que difere dos zoológicos em alguns 

pontos fundamentais é o Projeto Tamar. Sua principal missão é a “pesquisa, 

conservação e manejo das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no 

Brasil, todas ameaçadas de extinção” (PROJETO TAMAR, 2011). O Projeto também 

possui um viés educacional, com programas permanentes de sensibilização e 

educação ambiental. Desse modo, percebe-se que a missão do Projeto Tamar 

coincide bastante com a missão proferida pelos zoológicos.  
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No entanto, certos aspectos o diferem dessas instituições, o que representa 

alguma melhoria em termos éticos. O primeiro é que o Projeto Tamar restringe-se a 

apenas um grupo de animais: os quelônios marinhos da costa brasileira. Por outro 

lado, os zoológicos, de uma forma geral, visam abrigar a maior variedade de 

espécies possível, incluindo, muitas vezes, espécies exóticas, o que nos remete à 

ideia original de vitrine de animais, onde a diversidade e o exotismo são os 

chamarizes que atraem o público.  

Aliás, a visitação não parece ser o foco principal do Projeto Tamar. Há, 

inclusive, uma denominação em separado para referir-se a ela: os Centros de 

Visitantes, os quais encontram-se distribuídos ao longo da costa e anexos às 

chamadas Bases de Pesquisa, enquanto os zoológicos parecem ser Centros de 

Visitantes por si próprios. Em outras palavras, no Projeto Tamar a ideia principal 

parece ser a da conservação, o que inclui visitação, enquanto nos zoológicos o que 

sobressai é a visitação, ofuscando a presença de alguns poucos projetos de 

conservação, quando existentes. 

Outro ponto que difere o Projeto Tamar dos zoológicos é a inclusão e o 

envolvimento das comunidades que possuem uma interação direta com as espécies 

ameaçadas de extinção em um trabalho socioambiental (PROJETO TAMAR, 2011), 

o que contribui bastante para o sucesso de um projeto conservacionista. Essa 

abordagem socioambiental é possível porque o trabalho realizado pelo Tamar, 

diferentemente dos zoológicos, ocorre no próprio ambiente onde vivem as 

tartarugas, sendo levadas em consideração, dentre as inúmeras relações que 

ocorrem no ambiente natural, a relação humano-animal. Desse modo, torna-se 

possível realizar uma abordagem mais prática e efetiva em relação à conservação, 

observando-se, inclusive, resultados concretos da implementação de um programa 

de educação ambiental. Visto que os seres humanos, por fazerem parte da mesma 

comunidade biológica que as tartarugas, são capazes de impactar diretamente as 

populações desses quelônios através de atividades como a pesca, por exemplo, 

eles podem ser instruídos em relação a como proceder em suas práticas diárias afim 

de assegurar a conservação das espécies ameaçadas. 

Em relação à questão do acolhimento de animais apreendidos por maus-

tratos, vítimas do tráfico de animais ou que por algum motivo não possam mais 
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voltar a viver em seu ambiente natural, uma alternativa aos zoológicos seriam os 

santuários. Segundo Greif (2015), enquanto o foco dos zoológicos encontra-se no 

público visitante, o foco dos santuários encontra-se nos animais. Desse modo, eles 

não reforçam a impressão de que os seres humanos, em uma autoridade quase 

divina, possuem um domínio sobre os animais que os permite nomear, organizar e 

colecionar amostras representativas, como ocorre no contexto dos zoológicos 

(ACAMPORA, 2005, p. 81).  

Os santuários existem para abrigar e dar assistência a animais que 

necessitam, sendo que eles só visam à reprodução desses animais quando há a 

possibilidade de reintroduzi-los em suas áreas de ocorrência natural. Alguns 

santuários chegam a mostrar-se bastante reticentes quanto à reprodução em 

cativeiro, quaisquer sejam as circunstâncias. Jaqueline Ramos, assessora do projeto 

GAP (Proteção aos Grandes Primatas), que conta com diversos santuários afiliados 

ao redor do mundo, afirma que “o projeto não incentiva a reprodução de animais em 

cativeiro e cada caso deve ser avaliado dentro de um contexto, considerando o bem-

estar individual e de grupos e questões de conservação” (COSTA et al., 2017). 

Percebe-se, portanto, a existência de uma preocupação maior com o indivíduo, e 

não com a espécie. 

De acordo com Greif (2015), outro aspecto que difere ambas as instituições 

é que os santuários, ao contrário dos zoológicos, não estão interessados em manter 

uma diversidade de espécies; pelo contrário, em sua forma ideal, “são 

especializados em grupos específicos de animais pertencentes a algumas poucas 

espécies”. Isso vai na direção contrária à idéia de coleção e “vitrine de curiosidades” 

característica dos zoológicos, onde a diversidade é que tem valor. Ademais, o foco 

dos santuários em um número restrito de espécies, normalmente pertencentes a um 

mesmo grupo taxonômico, é bem mais compatível com o objetivo da conservação 

do que o arranjo encontrado zoológicos, onde observa-se a existência de muitas 

espécies, porém com poucos indivíduos representantes de cada uma delas. 

No tocante à educação, Greif (2015) afirma que diferentemente dos 

zoológicos, “muitos santuários de animais cumprem com o papel de educadores 

ambientais e propagadores do respeito aos animais”. O santuário Rancho dos 

Gnomos, por exemplo, possui um programa de educação ambiental que é destinado 
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apenas a grupos escolares e de faculdade, ou a pequenos grupos formados em 

empresas que requisitam essa possibilidade, evitando-se visitas freqüentes. A 

atividade de educação ambiental desenvolvida nesse santuário difere bastante do 

que os zoológicos costumam definir como tal, incluindo palestras sobre tráfico de 

animais silvestres, animais em circos, vivissecção, especismo, a crueldade por trás 

das indústrias da pele, da rinha e do rodeio, entre outros temas4. Percebe-se, 

portanto, a proposta de caminhar em um sentido de libertação animal que 

dificilmente se observaria na proposta educacional de um zoológico, devido ao fato 

de ser incompatível com a própria ideologia dessas instituições. 

Por fim, vale destacar a questão do anseio / necessidade, por parte dos seres 

humanos, de ter contato com a natureza, conforme relatado por diversos autores 

(MERGULHÃO, 2001; FURTADO; BRANCO, 2003; LOPES; BOSA; SILVA, 2011; 

ARAGÃO; KAZAMA, 2013b; KARANIKOLA et al., 2014). Por serem locais 

comumente situados em parques ou próximos a áreas verdes e onde é possível 

encontrar animais que atuam como representantes de uma “vida selvagem” em meio 

à área urbana, os zoológicos têm sido bastante procurados com o objetivo de 

satisfazer tal necessidade.  

Obviamente, esse desejo de se conectar com a natureza não constitui uma 

justificativa moral para a existência de zoológicos. No entanto, mesmo uma defesa 

dessas instituições com base no argumento da necessidade humana de ter contato 

com a natureza não consegiria se sustentar, visto que há a possibilidade de se 

atingir esse objetivo de uma forma que não envolva a existência de zoológicos. 

Sendo assim, uma alternativa aos zoológicos, nesse sentido, seria a observação dos 

animais em seu próprio ambiente natural.  

Em Phillip Island, no extremo sudeste do continente da Austrália, por 

exemplo, foi estabelecido um local para a proteção e visualização de pinguins, que 

continuam tendo acesso ao mar e às suas tocas habituais. Neste caso, são os 

observadores que encontram-se cercados, e suas ações e atividades são reguladas 

e restritas: sem fotografia com flash, proibido comer ou beber, pouca interferência 

sonora e presença permitida apenas dentro do perímetro estabelecido pelo centro 

de vida selvagem (ACAMPORA, 2005, p. 81). Desse modo, percebe-se que os 

                                                           
4
 Informações retiradas do site: www.ranchodosgnomos.org.br.   
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interesses dos animais (no caso, dos pinguins) são levados em consideração de 

uma forma prioritária em relação aos interesses humanos, que ficam restritos a um 

segundo plano, em uma lógica inversa à dos zoológicos.   

Por fim, vale ressaltar que nem todas as alternativas acima propostas 

encontram-se imunes à críticas quanto à sua eticidade, porém constituem, sem 

dúvida, opções mais éticas do que os zoológicos, eliminando-se, assim, qualquer 

pretexto para a manutenção dessas instituições.  

 

5 CONCLUSÕES 

Os zoológicos, de um modo geral, destacam como sendo sua missão a 

educação, a conservação, a pesquisa e, de uma forma menos enfática, o lazer. 

Após ter sido realizada uma análise dessas missões institucionais, foi possível 

concluir que o lazer, apesar de funcionar como um grande estímulo para a visitação, 

não se sustenta, nos dias de hoje, como uma missão institucional isolada, sendo 

necessária a sua associação com o discurso da educação ambiental, da 

conservação da biodiversidade e da pesquisa científica. 

Em relação à educação, foi possível concluir que os zoológicos não 

cumprem esse objetivo quando o referencial é uma Educação Ambiental Crítica. Na 

verdade, essa abordagem educacional revela-se incompatível com a manutenção 

dessas instituições, visto que colocaria em questão a sua própria existência. O que 

os zoológicos fazem, no máximo, é instruir os visitantes sobre temas relacionados à 

biologia dos animais, ou seja: aspectos morfológicos, fisiológicos, tipo de 

alimentação, status de conservação, distribuição geográfica, etc, aproximando-se, 

assim, de um modelo de Educação Ambiental Conservadora. Acima de tudo, o 

principal ensinamento – ainda que oculto – transmitido pelos zoológicos, parece ser 

a ideia de que os seres humanos encontram-se autorizados a aprisionar animais, 

visando atender aos mais diversos fins. 

No que diz respeito à conservação, conclui-se que os zoológicos não são os 

locais mais propícios para o cumprimento desse objetivo, devido a diversos aspectos 

estruturais e funcionais característicos dessas instituições. Além disso, com os 

habitats naturais sendo degradados a uma velocidade alarmante, o suposto papel 
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conservacionista dos zoológicos perde cada vez mais o seu sentido, visto que, em 

muitos casos, é possível que não haja mais ambiente no qual reintroduzir os animais 

mantidos e reproduzidos por essas intituições.  

Conclui-se também que a conservação em zoológicos não tem como ser 

conduzida de uma forma minimamente ética, ao menos, já que suas ações 

envolvem, em grande parte dos casos, o sofrimento de animais – indivíduos 

sencientes – em prol das espécies – que são um conceito, uma abstração e, 

portanto, incapazes de sofrer. A conclusão final a que se chega em relação à missão 

conservacionista dos zoológicos é que ela mascara a verdadeira atitude que deveria 

ser tomada diante da atual “crise ambiental”: uma mudança profunda na maneira 

exploratória com que o ser humano vem interagindo com a natureza e o meio 

ambiente ao longo dos séculos.   

No que diz respeito à pesquisa científica enquanto missão institucional 

autoproferida pelos zoológicos, conclui-se que ela tem o papel de dar respaldo à 

existência dessas instituições. Seja tentando responder às críticas, como no caso da 

pesquisa em bem-estar animal, seja dando suporte a outras missões, como no caso 

das pesquisas voltadas à área da conservação da biodiversidade, a pesquisa 

conduzida em zoológicos atua como um instrumento institucional que é direcionado 

e utilizado para garantir o funcionamento e a manutenção dessas instituições. Foi 

possível concluir também que a realização de pesquisa básica em zoológicos não se 

justifica eticamente, e que boa parte das pesquisas conduzidas nessas instituições 

poderiam ser conduzidas em outros locais, não sendo os zoológicos, portanto, 

necessários e imprescindíveis à sua realização. 

Concluiu-se também que há uma série de questões éticas relacionadas à 

existência dos zoológicos. Algumas delas são mais óbvias e evidentes, como é o 

caso da privação de liberdade e do sofrimento resultante de uma vida em cativeiro. 

Outras, no entanto, encontram-se em um nível subjacente, sendo mais difíceis de 

serem percebidas sem que haja uma análise mais profunda e completa acerca dos 

zoológicos. São elas: o caráter ficcional e unireferencial dos zoológicos como 

ferramenta de ocultação de uma face da realidade, em uma tentativa de manter 

invisível a dominação humana; a ideia de separação entre seres humanos e 

animais, o consequente reforço do paradigma antropocêntrico e suas contribuições 
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para o estabelecimento de relações extremamente desiguais entre humanos e não 

humanos; a extinção da realidade existencial dos animais cativos; a determinação, a 

imposição e o controle, por parte dos seres humanos, das condições de vida dos 

animais; e a utilização do discurso na tentativa de justificar condutas não éticas, 

colaborando, na verdade, para a manutenção da dominação humana sobre os 

animais não humanos. A partir de uma visão geral, foi possível concluir que todas 

essas questões éticas derivam de três aspectos principais que caracterizam os 

zoológicos: a ficção, a artificialidade e o poder.  

Por fim, concluiu-se que os zoológicos mantém a sua existência até os dias 

atuais sustentados especificamente pelo dualismo humano-animal e pelo 

especismo. Ao mesmo tempo, a própria manutenção dos zoológicos contribui para  

reforçar ainda mais esses dois conceitos, em um processo de retroalimentação 

circular. Portanto, pôde-se concluir que o dualismo humano-animal e o especismo 

são tanto causa quanto efeito da existência de zoológicos. Além disso, foi possível 

concluir que os zoológicos, ao reforçarem o especismo, reforçam também outras 

formas de preconceito e exploração que ocorrem dentro da própria espécie humana, 

visto que o especismo funciona como uma base que sustenta outra formas de 

opressão, tais como o racismo e o sexismo, por exemplo. Em suma, pôde-se 

concluir que o verdadeiro papel dos zoológicos não é a educação, a conservação e 

a pesquisa, como eles costumam afirmar. O verdadeiro papel dos zoológicos é 

reforçar o dualismo humano-animal, o especismo e as opressões que dele derivam.  

Para finalizar a presente dissertação, acredito ser muito oportuno citar um 

trecho do artigo “Against Zoos” (Contra os Zoológicos), escrito pelo filósofo e 

professor Jamieson Dale, que resume de maneira brilhante os principais problemas 

éticos relativos aos zoológicos, abordados neste trabalho: 

 

  “Os zoológicos nos ensinam um falso senso do nosso lugar 
na ordem natural. Os meios de confinamento estabelecem uma diferença 
entre humanos e animais. Eles estão lá para o nosso prazer, para serem 
usados para o nosso propósito. A moralidade e talvez a nossa própria 
sobrevivência requerem que aprendamos a viver como uma espécie entre 
muitas ao invés de uma espécie sobre muitas. Para fazer isso, precisamos 
esquecer o que aprendemos nos zoológicos, porque o que eles nos 
ensinam é falso e perigoso. Tanto humanos quanto animais estarão em 
melhores condições quando eles forem abolidos.” (JAMIESON, 1985, p. 50, 
grifos nossos, tradução nossa) 
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