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1. RESUMO 
Os animais têm direitos assegurados pelo vigente ordenamento jurídico 

brasileiro. Logo, inúmeras práticas interpretadas pela sociedade como “cultural”, 

ferem não só os direitos, como a dignidade do animal, que além de sofrerem maus-

tratos são expostos para o divertimento do homem. Conclui-se que a atividade da 

vaquejada representa uma violação ao artigo 10 da Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais, pois durante esta atividade os animais são explorados para o 

divertimento do homem.   
 
2. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa contempla os direitos dos animais, nomeadamente a 

vaquejada pela ótica do Artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos dos Animais: 

um estudo na Fadivale/GV. Na Declaração Universal dos Direitos dos Animais ficou 

estabelecido, que os animais não humanos possuem direitos e estes deveriam ser 

exercidos, por intermédio do respeito à sua espécie. Nesse contexto, questiona-se: a 

atividade da vaquejada é compatível com o Artigo 10 da Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais? 

 
3. OBJETIVOS 

Compreender se a atividade da vaquejada é compatível com o Artigo 10 da 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Especificamente, pretende-se 

apresentar, de forma sucinta, a Declaração, bem como descrever a atividade da 

vaquejada, além de apresentar o resultado da pesquisa realizada na Fadivale/GV. 

 
4. METODOLOGIA 

Abordagem indutiva, consubstanciada a partir dos procedimentos da 

pesquisa bibliográfica e de campo, valendo-se de um questionário aplicado a 70 

(setenta) pessoas, entre discentes e funcionários, do período noturno, da Fadivale.  
 

5. DESENVOLVIMENTO 
Ao longo da história, filósofos e juristas se manifestaram contra ou 

favoravelmente em relação à atribuição de direitos aos animais. O debate 

envolvendo esta questão se arrastou pelos anos e apesar das divergências em 1978 

foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Esta Declaração 



 

 

prevê em seu artigo 10 que: “Nenhum animal deve de ser explorado para 

divertimento do homem. As exibições de animais e os espetáculos que utilizem 

animais são incompatíveis com a dignidade do animal’’.  

A vaquejada é um desrespeito à dignidade do animal. Os animais são 

confinados, agredidos com açoites e também torturados com a introdução de 

pimenta e mostarda via anal. Ademais, podem sofrer lesões ou até mesmo 

mutilações ao serem puxados bruscamente pelo rabo.  

A Declaração é mera carta de princípios, isto é, sem força jurídica. Contudo, 

cada vez mais, os direitos dos animais não humanos são escritos nas modernas 

Constituições. O parágrafo 1º, inciso VII do art. 225 da CF/88, respalda o artigo da 

Declaração vedando toda e qualquer prática que submetam os animais a crueldade.  
 

§1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 
[...] 
VII- proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade (BRASIL, 2017a, p. 75, 
grifo nosso). 

 

Além disso, a lei de crimes ambientais (Lei nº. 9.605/98), em seu art. 32,  

entende como crime contra a fauna “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou 

mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”, e sua  

pena é de “detenção, de três meses a um ano, e multa”. (BRASIL, 2017b, p.1874) 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Na análise desenvolvida constatou que a Declaração não admite qualquer ato 

que se preste a desrespeitar e ofender a diginidade dos animais, não permitindo 

nem reconhecendo práticas que maltratem ou ofereçam qualquer tratamento cruel. 

Verificou-se, preliminarmente, pelos questionários aplicados a 70 pessoas na 

Fadivale/GV, que 69% acham que a vaquejada é um espetáculo e os animais 

usados são para divertimento do homem. Questionados se sabiam da existência da 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais, 36% disseram que não e 43% 

ignoravam  a exploração do animal  para divertimento do homem.  Perguntados se 

sabiam que exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são 

incompatíveis com a dignidade do animal, 43% declararam que não; 57% acham 

que a vaquejada é compatível com a dignidade do animal. Quando interrogados 



 

 

sobre o significado de dignidade do animal, 96% responderam que há um 

desrespeito à dignidade do animal decorrente de determinadas práticas durante a 

vaquejada, tais como: confinar o boi em áreas restritas, serrar os chifres, derrubá-lo 

pelo rabo e deixá-lo com quatro patas para cima, o que muitas vezes pode causar 

luxações no rabo ou até mesmo a perda do membro, e que estas práticas causam 

estresse crônico no animal. Além disso, 88% acham que fere a dignidade do animal 

a ausência de veterinários ou fiscais no local. Percebeu-se que a adequada 

informação/educação seria um fator preponderante para esclarecimento sobre os 

atos praticados na vaquejada, pois logo após a interpretação do que seria dignidade 

animal, ocorreu uma mudança de percepção, de 57% para 96% e  perceberam que 

há incompatibilidade da atividade com a dignidade do animal.  
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