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1. Introdução 
As florestas neotropicais são conhecidas por sua alta biodiversidade (Burslem et al. 2001), mas têm sido 
ameaçadas pela perda e fragmentação de habitats (Tabarelli e Gascon 2005). A criação de áreas 
protegidas é uma importante estratégia para a conservação das espécies e a dimensão humana, 
representada pelas populações que habitam as imediações ou o interior desses espaços, tem influência 
significativa nessa conservação (Bensusan 2006, Begossi et al. 2002). Para isso, é necessário 
compreender os processos de interação das populações humanas com os recursos naturais, com 
especial atenção às percepções e conhecimentos que estas têm em relação à fauna, o que pode ser 
investigado a partir da etnozoologia (Clement 1998). No Brasil, há poucas descrições sobre a interação 
entre populações humanas com determinados grupos faunísticos (Alves e Souto 2011), como anuros e 
escorpiões, apesar do país possuir um total de 946 e 86 espécies, respectivamente (SBH 2013; Lourenço 
e Eickstedt 2003). Além disso, os estudos etnozoológicos desenvolvidos na Amazônia, geralmente 
envolveram populações indígenas, enquanto que populações humanas que vivem no entorno ou interior 
de áreas protegidas em ambientes urbanos tem sido pouco investigadas. A recém-criada Área de 
Proteção Ambiental Adolpho Ducke (antiga Reserva Florestal), apresenta não apenas uma grande 
diversidade biológica no seu interior (Oliveira et al. 2008), mas também um quadro social bastante 

relevante pela grande concentração humana no seu entorno (Azevedo 2007). Entre os estudos sociais e 
biológicos desenvolvidos na área, não há exemplos com descrições da interação da população humana 
com a fauna, o que representa uma grande lacuna de pesquisa, considerando a importância desta 
compreensão para a geração de subsídios para o redirecionamento das ações e políticas de conservação 
adotadas para a área (Diegues 1996). O presente estudo objetivou investigar as relações de moradores 
do entorno da APA Adolpho Ducke com a fauna de escorpiões e anuros, visando levantar dados que 
permitam uma melhor compreensão dos fatores que sustentam estas relações, o que potencialmente 
poderá ser incorporado ao Plano de Gestão da área e servir de base para futuras ações de educação e 
comunicação ambiental na região. 

 
2. Material e Métodos 

Por envolver seres humanos, o estudo precisou ser submetido ao Conselho de Ética em Pesquisas com 
Seres Humanos - CEP/INPA e foi aprovado em 27 de fevereiro de 2013, de acordo com o parecer do 
CEP/INPA de número 207.262. O número de identificação da pesquisa (CAEE) é 12151013.8.0000.0006. 
O estudo foi realizado na área de entorno da APA Adolpho Ducke (APA AD, 02o55’ e 03o01’S, 59o53’ e 
59o59’W), localizada na zona norte de Manaus, AM. Os grupos envolvidos na pesquisa foram estudantes 
e professores de quatro escolas municipais próximas à APA AD. Testamos o efeito das variáveis sexo e 
idade sobre a forma de representação estabelecida pelos sujeitos em relação aos anuros e escorpiões. O 
método para a coleta de dados junto aos estudantes foi um questionário com 10 perguntas abertas, sendo 
cinco sobre anuros e cinco sobre escorpiões, e relacionadas aos conhecimentos e percepções dos 
estudantes em relação aos grupos da fauna. Com os professores, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com perguntas abertas. 
Cada escola foi visitada em dois momentos para as seguintes ações: (I) entrega dos TCLE (Termos de 
Consentimento Livre Esclarecido) aos professores e aos estudantes para assinatura de seus 
responsáveis; e (II) recolhimento dos TCLE e aplicação das ferramentas de coleta de dados. Os dados 
foram analisados pela técnica de Análise de Conteúdo, com categorizações dos termos utilizados nas 
respostas (Bauer e Gaskell 2002). Os entrevistados foram questionados sobre como percebiam e 
definiam os animais considerados ''escorpiões'' e “sapos”. Os termos foram separados em três categorias: 
“distanciamento”, quando foram utilizados termos de repulsa, medo ou aversão aos animais; 
“aproximação”, quando foram utilizados termos relacionados à empatia e respeito à conservação dos 
animais; e “biologia”, quando os estudantes fizeram referência a algum aspecto da vida dos anuros e 
escorpiões. Em seguida, os termos foram separados para cada variável testada (gênero e idade do 
entrevistado), com seus respectivos testes estatísticos: (I) o efeito do gênero (masculino, feminino) foi 
testado através do teste t de Student; e (II) o efeito da idade, com Regressão Linear. As informações 
coletadas com os professores foram utilizadas principalmente para discussão dos dados dos estudantes. 
A análise de cada conjunto de dados foi realizada de forma separada, considerando o grupo etário e de 
gênero (masculino e feminino) em relação ao grupo da fauna. Todos os cálculos estatísticos foram 
efetuados no programa R (R Development Core Team 2012). O material gerado pela pesquisa foi 
depositado no Laboratório de Sistemática e Ecologia de Invertebrados do Solo da Coordenação de 
Pesquisas em Biodiversidade - INPA. 
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3. Resultados e Discussão 
 

3.1 Percepções e conhecimentos sobre escorpiões 
Participaram da pesquisa 110 estudantes, com faixa etária de 8 a 16 anos, sendo 57 meninas e 53 
meninos. Houve diferença significativa entre gêneros (masculino e feminino) em relação às categorias 
“distanciamento” (p = 0,037, teste t = 2,109) e “biologia” (p = 0,025; teste t = -2,30), mas não entre 
“aproximação” (p = 0,677; teste t = 0,416) (Fig. 1A). Isso significa que as meninas usam em média, (m = 
3,509) uma palavra a mais que os meninos (média = 2,660) em relação ao “distanciamento”, enquanto 
que o uso de termos de “biologia” é quase duas vezes maior para os meninos (média = 0,811) do que 
para meninas (média = 0,439).  
A relação entre a variável idade e a categoria “distanciamento”, considerando todos os entrevistados, 
também foi significativa (p = 0,002, f =10,34), mostrando que à medida que os indivíduos envelhecem, 
aumenta o uso de termos de “distanciamento”. Além disso, considerando o gênero do indivíduo 
separadamente, as relações entre idade e o “distanciamento” também foram significativas, uma vez que 
as meninas (p = 0,0004, f = 9,04) aumentam o uso de termos de “distanciamento” até os 13 anos, mas 
diminuem após esse período. Por outro lado, esta utilização do termo aumenta com a idade dos meninos 
(p = 0,019; f = 5,893) (Fig. 1B). 

 

 
Figura 1: Frequência dos termos utilizados por estudantes de escolas do entorno da Área de Proteção de 

Ambiental Adolpho Ducke (APA AD) em relação aos escorpiões. A) número de termos utilizados no 
questionário sobre escorpiões por indivíduos do gênero feminino (F) e masculino (M) em relação às 
categorias (“distanciamento”, “aproximação” e “biologia”). B) número de termos utilizados no questionário 
sobre escorpiões de acordo com a idade e o gênero do entrevistado em relação à categoria 
“distanciamento”. Todos = total de indivíduos; X = média de cada tratamento. 
 
 
3.2 Percepções e conhecimentos sobre anuros 
Não houve diferenças significativas entre indivíduos do sexo masculino e feminino em relação às 
representações sobre anuros, considerando as categorias “distanciamento” (p = 0,217; teste t = 1,241), 
“aproximação” (p = 0,897; teste t = -0,129) e “biologia””  (p = 0,799; teste t = -0,254). Também não foi 
constatado efeito da idade dos indivíduos considerando o uso de termos de “distanciamento”, 
considerando todos os entrevistados (p = 0,209; teste t = 1,596), apenas as meninas (p = 0,290; teste t = 
1,139) e apenas os meninos (p = 0,280; teste t =1,192) (Figs. 2A, 2B) 
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Figura 2: Frequência dos termos utilizados por estudantes de escolas do entorno da Área de Proteção de 

Ambiental Adolpho Ducke (APA AD) em relação aos anuros. A) número de termos utilizados no 
questionário sobre anuros por indivíduos do gênero feminino (F) e masculino (M) em relação às 
categorias (“distâanciamento”, “aproximação” e “biologia”). B) número de termos utilizados no questionário 
sobre escorpiões de acordo com a idade e o gênero do entrevistado em relação à categoria 
“distanciamento”. Todos = total de indivíduos; X = média de cada tratamento. 
 
 
Apesar dos valores de significância estatística, em média, evidenciarem uma diferença entre os gêneros 
masculino e feminino para as categorias ‘distanciamento’ e ‘biologia’ no caso dos escorpiões, supomos 
que uma palavra a mais no vocabulário de um indivíduo pode não ter grande significado na prática. Em 
contrapartida, o aumento da frequência de termos de distanciamento em relação à idade dos indivíduos 
de ambos os gêneros, indica que, quanto mais velho o indivíduo for, maior é o número de termos de 
“distanciamento” utilizados. Porém, o pico de uso de termos de “distanciamento” dos escorpiões utilizados 
pelas meninas aos 12 e 13 anos, e em seguida, a redução destes aos 14 e 15 anos, podem estar 
atribuídos ao contato que este grupo etário tem com os conteúdos mais avançados de biologia, por ser 
uma fase de transição entre o ensino fundamental e médio. Apesar de apresentar essas mesmas 
características, o grupo de meninos teve uma tendência de aumento do uso de termos de distanciamento 
dos escorpiões, de acordo com o avanço na idade dos indivíduos. Isso pode indicar uma maior 
assimilação de conhecimentos biológicos por parte das meninas, fator que pode estar relacionado à 
redução no uso de termos de ‘distanciamento’. Houve ausência de efeito das variáveis idade e gênero 
dos participantes sobre as suas representações de anuros, pois o número de termos utilizados ocorre de 
maneira linear, sem a detecção da repulsa com o aumento da idade, como no caso dos escorpiões. Isso 
sugere que os indivíduos possuem mais medo e aversão dos escorpiões dos que dos anuros, o que pode 
estar relacionado à maior familiarização com a imagem de sapos, que é frequente no comércio de 
diversos produtos, em filmes, contos e histórias infantis, o que não ocorre para os escorpiões (Barros 
2006). 
 
4. Conclusão 

A influência da idade nas percepções sobre escorpiões e a alta ausência de termos que se referem à 
aproximação e conhecimentos biológicos sobre os dois grupos da fauna, evidencia a necessidade de uma 
educação que reforce o tema biodiversidade e sua importância no currículo formal de ensino. Tal 
conhecimento traria ao cotidiano escolar ações que potencialmente transformariam as relações 
estabelecidas entre a população humana e a conservação do meio ambiente e de seus recursos naturais. 
Apresentamos contribuições à construção do plano de manejo da APA Adolpho Ducke e, como medidas 
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futuras de pesquisa e intervenção, sugerimos que mais trabalhos com o enfoque etnozoológico sejam 
realizados na área de entorno da APA, para que se amplie a compreensão das relações entre os 
moradores e a fauna existente na região. 
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