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Introdução
Fotos ou vídeos (doravante imagens) podem chamar a atenção de milhões
de pessoas para a conservação e o bem-estar dos primatas não humanos
(doravante primatas). No entanto, se o contexto das imagens for impróprio,
pouco claro ou perdido, as pessoas podem tirar conclusões erradas sobre o
conteúdo. Essas conclusões equivocadas podem ter consequências negativas não
intencionais para o bem-estar e a conservação dos primatas (Aldrich 2018; Wallis 2018; Norconk
et al. 2019). O potencial para a disseminação de imagens sem contexto apropriado é um problema particular
nas redes sociais.
Em muitos países, os primatas são ilegalmente capturados na natureza e usados como foto-adereços em
turismo (Osterberg & Nekaris 2015; LaFleur et al. 2019; Norconk et al. 2019). Os adultos são frequentemente
mortos de forma a obter um primata juvenil para usar como foto-adereço. Os dentes dos primatas podem ser
removidos para impedi-los de morder. Um indivíduo de primata(s) numa imagem pode estar extremamente
stressado. Por exemplo, primatas noturnos, como o slow loris, são extremamente suscetíveis à exposição da
luz do dia e de lanterna quando usados como adereços (Nekaris et al. 2015). Turistas e expatriados geralmente
compram estes primatas, seja como animais de estimação ou na esperança de “salvá-los” (Bergin et al. 2019;
Osterberg & Nekaris 2015; LaFleur pers. obs.; Setchell pers. obs.). Além disso, em países com e sem áreas
de distribuição, empresas sem escrúpulos criam animais selvagens “exóticos”, incluindo grandes macacos,
como foto-adereços (Aldrich 2018). Assim que esses animais se tornam muito grandes ou fortes para
serem manuseados com segurança, eles são eliminados ou armazenados. Esses animais são frequentemente
mantidos em condições precárias, as quais o público pode desconhecer ou ignorar (Agoramoorthy & Hsu
2005; Reuter & Schaefer 2016).
Aqueles com maior acesso aos primatas, como primatologistas profissionais e estudantes, conservacionistas,
voluntários e cuidadores de animais em zoológicos, centros de resgate e santuários, funcionários de agências
governamentais e guias turísticos (doravante mensageiros) têm um papel fundamental a desempenhar na
transmissão de mensagens adequadas sobre primatas. É igualmente importante que doadores, apresentadores
conservacionistas influentes, celebridades do cinema e da televisão, funcionários do governo e produtores
dos media também apresentem um comportamento apropriado em relação aos primatas. Afinal, o sucesso
de transmitir informações sobre primatas depende de como a mensagem é percebida e não da intenção do
mensageiro.

1

Aqui, explicamos por que todos os mensageiros mencionados acima devem reconsiderar o nosso uso coletivo
de imagens especialmente quando perto ou a pegar em primatas. Em conclusão, fornecemos diretrizes para
reduzir os custos potenciais de imagens de primatas para primatas, seu bem-estar e conservação in e ex situ.

Os problemas com imagens de pessoas muito próximas de primatas

Imagens de pessoas com primatas distorcem a compreensão pública dos primatas
Imagens de humanos a pegar em primatas nas redes sociais influenciam negativamente as percepções
públicas dos primatas (Ross et al. 2011; Nekaris et al. 2013; Leighty et al. 2015; Clarke et al. 2019).
Imagens de pessoas a segurar ou fisicamente muito perto de primatas dão a falsa impressão de
que tocar em primatas não é fisicamente perigoso, não representa risco para a saúde de humanos
ou primatas e que os primatas são animais de estimação apropriados. Esses comportamentos
podem levar as pessoas a perceber que os primatas são meras fontes de entretenimento e, assim,
subestimar seu valor de biodiversidade e estado de ameaça, o que pode então, debilitar os esforços
de conservação, especialmente em países de distribuição (Ross et al. 2008; Schroepfer et al. 2011;
Leighty et al. 2015, Morrow et al. 2017; Aldrich 2018).
Imagens de pessoas muito perto de primatas podem levar a diferentes interpretações entre as culturas
Embora algumas culturas sejam separadas da natureza e tendam a traçar uma linha divisória clara
entre ‘humanos’ e ‘natureza’, ou ‘vida selvagem’, muitas outras não o fazem, e as pessoas podem
não necessariamente perceber os primatas como animais ‘selvagens’, especialmente em países de
distribuição (Aldrich 2018). Podemos esperar que as interpretações das imagens variem com as
relações e interações que as pessoas têm com os primatas. Por exemplo, as percepções em relação
a primatas variam muito entre residentes rurais e urbanos (Franquesa-Soler & Serio Silva 2017;
Ceballos-Mago & Chivers 2010). Essa variação na percepção significa que a mensagem que
desejamos transmitir com uma imagem da perspectiva de uma cultura ou região pode não ser a
mensagem que as pessoas recebem noutra.
Imagens de mensageiros com primatas podem fazer com que o público em geral queira obter as suas
próprias imagens muito próximos dos primatas
Imagens de veterinários, cuidadores, apresentadores de vida selvagem, celebridades, voluntários
ou turistas a acariciar ou a alimentar primatas em centros de reabilitação geram o desejo de fazer o
mesmo no público em geral. Obter fotos de si mesmos perto da vida selvagem (incluindo primatas)
sem nenhuma barreira física perceptível ou impermeável entre ambos tornou-se uma forma popular
de capturar, compartilhar e validar experiências de viagem (Shutt 2014). Essas imagens prejudicam
as mensagens locais de combate à caça furtiva, a não mantê-los como animais de estimação e à
conservação, mostrando precisamente as formas de contato entre humanos e primatas que centros
de resgate, santuários, ONGs e agências governamentais realmente trabalham para desencorajar.
Além disso, fotos de primatologistas a tratar de primatas podem provocar as comunidades locais,
que às vezes entendem que os conservacionistas se preocupam mais com os animais do que com as
pessoas (Meijaard & Sheil 2008; Waters et al. 2018).
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Conclusão
Como pessoas preocupadas com a conservação e o bem-estar dos primatas, temos a responsabilidade de
considerar as consequências diretas e indiretas de publicar imagens nossas perto de um primata (Wallis
2018). Imagens de primatas com pessoas nos meios de comunicação populares diminuem as percepções
públicas apropriadas sobre primatas, aumentam o potencial para mal-entendidos interculturais, aumentam
as interações inadequadas com primatas que podem diminuir o bem-estar e esforços de reabilitação, e
diminui os esforços de conservação dos primatas em todos os contextos. Os efeitos negativos de publicações
de tais imagens podem, portanto, superar os efeitos positivos, e devemos aplicar o princípio da precaução,
dada a extensão da crise de extinção.
Simplificando, ser mensageiros responsáveis por primatas significa que temos o dever de não postar
imagens nossas perto de primatas nas redes sociais, as quais podem ser facilmente recirculadas fora do
contexto e mal interpretadas. Isto inclui aqueles de nós que ensinam, participam em reuniões, trabalham
nos media e aumentam a sensibilização sobre a conservação dos primatas. Aplica-se a todos que trabalham
com ou para primatas, mas é especialmente para aqueles de nós que são bem conhecidos pelo nosso trabalho
com primatas devido à nossa capacidade de influenciar a percepção do público sobre os primatas.
Fornecemos as seguintes diretrizes para reduzir os custos potenciais das imagens de primatas para primatas,
seu bem-estar e conservação in e ex situ.

Diretrizes de melhores práticas para imagens responsáveis de primatas
•

•

•
•
•
•
•
•

Certifica que tu e/ou a tua organização têm um código de conduta em relação à disseminação de
imagens por funcionários, estudantes e voluntários. Onde for relevante, certifica que os departamentos
de marketing e relações públicas ou qualquer voluntário de comunicação estejam totalmente informados
sobre o código.
Aqueles que não têm controlo sobre TODAS as imagens de si mesmos, como pessoas célebres cujas
imagens estão no domínio público há algum tempo, devem oferecer uma imagem diferente e explicar
por que a imagem original é problemática. Estas pessoas também têm a oportunidade de fazer uma
declaração pública para explicar a sua posição atual.
Promove a educação explicando as questões relacionadas com as imagens de pessoas próximas de primatas
para a conservação e bem-estar dos primatas no teu website ou no da tua organização, publicações,
programas, apresentações e visitas guiadas.
Onde for relevante, exemplifica o comportamento apropriado fotografando pessoas fora dos recintos
de primatas cativos (a menos que os primatas não sejam cativos mas estejam em liberdade), em vez de
dentro.
Não publiques fotografias de primatas nos braços de um cuidador. Substitui-as por fotos de primatas
sozinhos ou com indivíduos da mesma espécie.
Não publiques fotografias de primatas a serem alimentados com as mãos, a brincar ou a interagir
diretamente com cuidadores, voluntários ou doadores, a menos que os humanos usem equipamento de
proteção pessoal adequado.
Assegura uma distância minima de 7 m/23 pés entre a pessoa e o primata em imagens de humanos com
primatas selvagens, que são publicadas publicamente.
Em imagens que promovam a primatologia como profissão, certifica-te de que o contexto seja óbvio,
ao incluir a tua máscara, binóculos, bloco de notas ou equipamento semelhante na imagem e explica o
contexto.
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