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Resumo: O presente resumo refere-se a uma pesquisa em andamento que tem
como objetivo principal realizar uma análise da exploração animal no turismo de
pesca esportiva no baixo Rio Branco a partir da sua relação com o especismo
turístico. Notadamente, o estudo pretende analisar o caráter de exploração da
atividade turística de pesca esportiva com o uso de animais, especialmente o uso do
peixe Tucunaré-açu (Cichla temensis), assim como as teorias do especismo, para
que seja possível propor uma definição de especismo turístico, com a finalidade de
compreender melhor o caráter de exploração mencionado anteriormente. A pesquisa
é de natureza qualitativa, cujos principais procedimentos metodológicos são: revisão
bibliográfica e documental abordando o especismo, a ética animal, a exploração
animal, a exploração de animais no turismo e o turismo de pesca esportiva; também
foi realizado um estudo de campo na região do baixo Rio Branco, utilizando como
instrumento de coleta de dados um roteiro de entrevistas elaborado por pautas sobre
a temática e aplicado aos ribeirinhos que trabalham com a pesca esportiva. Esperase que este estudo traga contribuições para maior conhecimento a respeito da
exploração de animais no turismo a partir de um viés filosófico, apresentando a
problemática do especismo turístico e sua possível manifestação na atividade que
ocorre na região do baixo Rio Branco. Até o presente momento, os resultados da
pesquisa apontam para a validade do especismo turístico como forma de se
compreender melhor o caráter de exploração da atividade turística com o uso de
animais, assim como a não manifestação do especismo turístico por parte dos
ribeirinhos que trabalham com a pesca esportiva no baixo Rio Branco.
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