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RESUMO 

Os saberes populares são conhecimentos trazidos do contexto familiar, das experiências dos 

sujeitos e que permitem compreender a realidade que integram. No presente estudo 

investigamos as formas de utilização da fauna silvestre a partir das perspectivas dos alunos do 

Ensino Médio de uma escola do campo do município de Massapê do Piauí, Piauí. A pesquisa 

foi de cunho quali-quantitativo e se respaldou no uso de um questionário misto aplicados para 

alunos do Ensino Médio de uma escola do campo do referido município. Foram identificadas 

24 espécies da fauna local, distribuídas entre aves (n = 13), mamíferos (n = 9) e répteis (n = 2), 

os quais estiveram relacionados à diversas atividades humanas como alimentação, 

domesticação, medicina popular e superstições. Destes animais, o tatu (Dasypus novemcinctus 

Linnaeus, 1758), o teiú (Salvator merianae Duméril & Bibron, 1839) e o veado (Mazama 

guouazoubira (G. Fischer [Von Waldheim], 1814) foram relacionados à mais de uma atividade. 

Foi possível registrar o reconhecimento do público-alvo sobre algumas zoonozes como a 

doença de Chagas, calazar e a raiva. Concluímos que, os moradores da área investigada têm 

relação bastante direta com os animais silvestres, a qual permitiu identificação de um número 

representativo de espécies. Além disso, verificamos a ocorrência da caça na região investigada 

que, apesar de proibida, ainda é realizada respaldada por aspectos culturais, o que traz prejuízos 

representativos para a conservação da fauna local. Os dados obtidos são representativos para a 

compreensão do uso da fauna dentro de uma realidade regional. Nesse sentido, constituem uma 

ferramenta importante para uso em ambiente escolar pois permitem a aproximação dos 

conhecimentos dos alunos aos conteúdos, auxiliando sobremaneira o educador do campo na 

contextualização de suas aulas e, consequentemente, na transformação do cenário em que atua. 

 

Palavras-chave: Animais da Caatinga. Educação Ambiental. Ensino de Ciências. 

Etnozoologia. 

  



 

ABSTRACT 

 

Popular knowledge is that is brought from the family context, from the experiences of the 

subjects and which allows them to understand the reality they integrate. In the present study, 

we investigated the ways of using wild fauna from the perspective of high school students from 

a rural school in the municipality of Massapê do Piauí, Piauí. The research has qualitative and 

quantitative nature and was supported using a mixed questionnaire that, enabled the 

understanding of the purpose of the use of the fauna as well as the problem of hunting, 

domestication, popular medicine, feeding, superstitions related to some animal, besides to bring 

information about disease transmissions. From the data obtained in the research, 24 species of 

local fauna were identified, distributed among birds (n = 13), mammals (n = 9) and reptiles (n 

= 2), which were related to various human activities such as food, domestication, folk medicine, 

and superstitions. Of these animals, Dasypus novemcinctus Linneaus, 1758, Salvator merianae 

Duméril & Bibron, 1839, and Mazama guouazoubira (G. Fischer [Von Waldheim], 1814) were 

related to more than one human activity. It was possible to register the knowledge of the target 

audience about some zoonoses, such as Chagas disease, kala-azar, and rabies. We conclude that 

the residents of the investigated area have a close relationship with wild animals, which allowed 

the identification of a representative number of species. Besides, we verified the occurrence of 

hunting in the investigated region, which, although prohibited, is still carried out backed by 

cultural aspects, which brings significant losses to the conservation of local fauna and cause 

implications for ecological relationships. Considering the data obtained and their 

representativeness for understanding the use of fauna within a regional reality, to access them 

is an important tool for bringing students' knowledge to the contents, helping the rural educator 

in the context of their classes and, consequently, in the transformation of the scenario in which 

it operates. 

 

Keywords: Caatinga animals. Environmental Education. Ethnozoology. Science teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A interação do ser humano com os animais se baseia na necessidade de buscar na 

natureza recursos para a sua sobrevivência ou se dá por meio de ligações emotivas, pois quanto 

maior a admiração sobre determinado animal, maior a probabilidade de se relacionar com ele 

seja na caça, na alimentação e na tentativa de domesticação (LIMA; FLORÊNCIO; SANTOS, 

2014). Foi por meio dessa relação entre as populações humanas e os demais seres vivos do 

planeta que se obteve informações sobre o meio ambiente, construindo-se conhecimentos e 

saberes sobre a natureza que permanecem na cultura ao longo das gerações (SANTOS-FITA; 

COSTA-NETO, 2007).  

Assim, o uso da fauna silvestre é uma prática antiga que, ao longo da história, vem se 

perpetuando com diversas finalidades como na culinária, na zooterapia, domesticação de 

animais e no comércio (BARBOSA; AGUIAR, 2015). De acordo com Santos-Fita e Costa-

Neto (2007, p. 100): 

 

A interdependência da espécie humana com os demais elementos bióticos da Natureza 

tem sido explicada pela hipótese da biofilia, segundo a qual o homem teve 99% de 

sua história evolutiva intimamente envolvida com outros seres vivos, tendo 

desenvolvido um significativo sistema informacional acerca das espécies e do 

ambiente, que se traduz nos saberes, crenças e práticas culturais relacionados com a 

fauna de cada lugar. 

 

Segundo Santos-Fita e Costa-Neto (2007), a variedade de interações que as culturas 

humanas têm com os animais silvestres é abordada pela perspectiva da etnozoologia, ramo da 

etnobiologia1 que investiga os conhecimentos, significados e usos dos animais nas sociedades 

humanas. No Brasil, há vários estudos sobre a interação da população humana com os recursos 

faunísticos e sobre o uso da fauna silvestre em algumas regiões do país.  

Na região Nordeste estas pesquisas também têm espaço, podendo destacar os trabalhos 

de Santos-Fita e Costa-Neto (2007), Kill et al. (2007), Barbosa e Alves (2010), Alves, 

Gonçalves e Vieira (2012), Lima, Florêncio e Santos (2014) e Barbosa e Aguiar (2015) e, mais 

recentemente, Santos (2017) que conseguiram fazer um levantamento das várias espécies de 

animais que ocorrem na  região além de identificar os diversos  usos das mesmas na alimentação 

de subsistência, no comércio de animais silvestres, e na zooterapia popular, registrando a 

interação entre a população nordestina e a fauna silvestre, além de traduzir os saberes, crenças 

 
1 A etnobiologia é o estudo das complexas relações que existem entre seres vivos e sistemas culturais, 

tanto nas sociedades passadas quanto nas atuais (INTERNATIONAL SOCIETY OF 

ETHNOBIOLOGY, 2012). 
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e práticas culturais relacionadas a fauna de cada lugar pesquisado. Nesse sentido, temos como 

exemplos de animais da Caatinga utilizados pelo sertanejo os preás, mocós, cutias, catetos, 

tatus-pebas, tatus-verdadeiros, nhambus e codornizes (KILL et al., 2007). 

Com isso, conhecer a forma como se dá a interação entre as populações humanas e a 

fauna local, permite além de identificar as espécies presentes na região, conhecer seus usos e 

finalidades para o ser humano, bem como a pressão antrópica que sofrem e as relações 

ecológicas e culturais envolvidas, aliando assim, o conhecimento popular com o científico. Essa 

aliança pode ser fundamental para a contextualização de conteúdos referentes às Ciências 

Biológicas nos processos de ensino aprendizagem em sala de aula. Segundo Costa (2008), o 

conhecimento científico não deve ser substituído pelo saber popular, mas se apropriar desses 

últimos como uma ferramenta de “mobilização cognitiva e afetiva do aluno” favorecendo a 

percepção do novo conhecimento curricular que lhe for apresentado, o científico. Assim, fazer 

uso desse conhecimento prévio do/a aluno/a produzirá efeitos positivos na prática pedagógica 

do/a professor/a pois possibilitará abertura do caminho para a construção do conhecimento 

científico por parte dos/as primeiros/as (ARMSTRONG; BARBOZA, 2012).  

Sendo assim, a motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa se deu a partir da 

elaboração dos seguintes questionamentos: i) como é a relação dos moradores de Massapê do 

Piauí com os animais silvestres da região? ii) como utilizar essas informações para promover 

ações educativas que abordem os conteúdos da Zoologia? Com isso, o registro dos saberes 

populares sobre a utilização da fauna silvestre regional, a partir das perspectivas dos/as 

estudantes sobre o tema, poderá subsidiar a aproximação deles à conteúdos de Biologia, de 

modo que o ensino de Ciências se torne significativo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Identificar as formas de utilização da fauna silvestre a partir das perspectivas dos alunos 

do Ensino Médio de uma escola do campo do município de Massapê do Piauí, Piauí. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Identificar os modos como os estudantes têm contato com os animais silvestres; 

- Fazer um levantamento dos animais silvestres encontrados na região com base nos relatos dos 

alunos sobre caça, domesticação, alimentação e zooterapia; 

- Reconhecer a importância dada para os animais silvestres da região pelos sujeitos. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Conhecimento tradicional, saberes populares e senso comum 

 

O conhecimento tradicional pode ser definido como “um conjunto de saberes e saber-

fazer a respeito do mundo natural, sobrenatural, transmitido oralmente de geração em geração” 

(DIEGUES et al. 2000, p. 30). Para esses autores, esse conhecimento é aquele que envolve 

comunidade indígenas e locais, baseados nas necessidades e nos modos de vida destes. Quando 

se trata de recursos biológicos o conhecimento tradicional refere-se a: 

 

[...] saberes, inovações e práticas das comunidades indígenas e locais relacionados aos 

recursos genéticos. Esses conhecimentos tradicionais são frutos da luta pela 

sobrevivência e da experiência adquirida ao longo dos séculos pelas comunidades, 

adaptados às necessidades locais, culturais e ambientais e transmitidos de geração em 

geração (SECRETARIADO DE CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE 

BIOLÓGICA, 2012, p.2). 

 

Nesse contexto, é importante diferenciar o conhecimento tradicional dos saberes 

populares, os quais, segundo Xavier e Flôr (2015, p. 310) são constituídos por “um conjunto de 

conhecimentos elaborados por pequenos grupos (famílias, comunidades), fundamentados em 

experiência ou crença e superstições, e transmitidos de um para o outro, principalmente por 

meio da linguagem oral e dos gestos”. Esses saberes são acumulados pelos indivíduos ao longo 

de suas vidas e são utilizados para explicar e compreender aquilo que as cercam (NASCIBEM; 

VIVEIRO, 2015). 

Já sobre o senso comum, Xavier e Flôr (2015, p. 313) o define como “aqueles saberes 

que guiam os homens, independentemente de grupo ou classe social, possuindo, assim, um 

caráter transclassista”. Para essas autoras o senso comum tem a função de orientação para os 

sujeitos. 

De posse desses conceitos e, considerando o público que foi pesquisado, esse trabalho 

voltou-se para investigação dos saberes populares de escolares do município de Massapê do 

Piauí, Piauí, tendo em vista que muitas das informações obtidas foram adquiridas por eles por 

meio da convivência familiar, acumuladas por pessoas de gerações anteriores à sua. 
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3.2 Saber popular x saber científico 

 

De acordo com Nascibem e Viveiro (2015, p. 228) “são considerados científicos os 

conhecimentos produzidos por instituições científicas, de pesquisa, e que seguem rígidos 

métodos para lhe atribuir confiabilidade e lhe diferir dos conhecimentos não científicos”. Para 

Kovalski, Obara e Figueiredo (2011), esse conhecimento é provado por inúmeras 

experimentações a ponto de ser incorporado pela ciência. Os conhecimentos popular e científico 

não possuem o mesmo rigor, pois nem sempre o saber popular carrega a veracidade científica, 

mas sim carregam consigo uma riqueza cultural e experiência de vida (NASCIBEM; VIVEIRO, 

2015).  

Existe uma desvalorização dos saberes das populações tradicionais na educação 

brasileira, que se justifica pelos diferentes contextos que são gerados e por não possuir a mesma 

veracidade científica. Vale ressaltar, que o ensino de Ciências no Brasil ainda não incorporou 

de “maneira significativa tentativas de diálogo com as diferentes culturas e formas de 

conhecimento existentes em nosso país, mantendo-se vinculado à ideia de que a ciência 

ocidental constitui a única e legítima fonte de conhecimentos válidos” (BAPTISTA, 2007, p. 

3).  

Segundo Baptista (2015), para o ensino de Ciências exige-se a sensibilização dos 

professores para execução de práticas pedagógicas comprometidas com a promoção do diálogo 

intercultural. Em outras palavras, deve haver um diálogo entre a cultura científica e a dos 

estudantes, para gerar oportunidades de expor as diferentes ideias que serão respeitadas e 

exploradas, cada qual de acordo com o seu contexto de origem e validade. A falta de abertura 

para a expressão dos conhecimentos dos estudantes em sala de aula contribui para a falta de 

motivação que, consequentemente, dificulta a aprendizagem dos mesmos (BAPTISTA, 2007). 

Segundo Costa (2008, p. 167) quando o professor opta por aproveitar os conhecimentos 

etnológicos de seus alunos “ele estará confrontando dois tipos de conhecimentos – o científico 

e o popular – distintos e até conflitantes em certos casos, a partir dos quais abre-se uma potencial 

fonte de mudança conceitual para o aprendiz sobre o mundo que o cerca”. Pois, para esse autor, 

a intenção dessa didática é baseada, não na “desconstrução das concepções prévias dos alunos, 

mas na evolução de suas ideias através do conflito e da reflexão”, o que proporcionará a 

“internalização de novos conceitos” (COSTA, 2008, p. 167). 

Neste sentido, a etnobiologia pode contribuir com o professor pois “apoia esses 

profissionais na investigação e compreensão dos conhecimentos culturais dos estudantes com 

relação à natureza, e, do mesmo modo, a própria prática pedagógica voltada ao diálogo entre 
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saberes culturais” (BAPTISTA, 2015, p. 600). De acordo com Baptista (2010, p. 687), o ensino 

de Ciências deve permitir aos estudantes: 

 

domínios particulares do discurso em que as suas concepções e as ideias científicas 

tenham – cada qual no seu contexto – alcance e validade. Nesta perspectiva, é preciso 

criar situações para que os estudantes percebam como a prática da ciência pode se 

beneficiar dos achados de outros domínios de conhecimento e, do mesmo modo, 

vejam como algumas das ideias da ciência podem ser alcançadas por outros caminhos 

epistemológicos. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) em seu Art. Primeiro 

estabelece que a educação deve “abranger os processos formativos que se desenvolve na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 

1996). Assim, é importante os professores alicerçarem práticas de ensino que aproximem a 

realidade de seus estudantes com o saber científico (BAPTISTA, 2015). 

Dessa forma, investigar os saberes populares a respeito dos animais silvestres de uma 

comunidade é uma possibilidade de contato com a realidade social dos alunos que subsidiará a 

construção de ferramentas que possam proporcionar a aprendizagem efetiva. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) do Ensino Médio, propõem que um dos pontos de partida para 

promover o aprendizado científico-tecnológico em alunos do Ensino Médio, é tratar “como 

conteúdo do aprendizado matemático, científico e tecnológico, elementos do domínio vivencial 

dos educandos, da escola e de sua comunidade imediata”, dando significado ao aprendizado 

(BRASIL, 2000).  

Considerando isso, os saberes populares são fundamentais, para a compreensão das 

relações que as populações humanas possuem com os recursos naturais dos ecossistemas que 

estão incluídos, a qual irá contribuir para a aprendizagem na área de Ciências Naturais. Sem 

contar que das 10 competências da educação básica, de acordo com a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), duas estão relacionadas aos saberes dos estudantes. Como: 

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva  

 

[...] 

 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
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projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

(BRASIL, 2018a, p. 9). 

 

A articulação dos saberes populares e científico no ensino de Ciências trata-se de levar 

outras formas de conhecimentos, fazendo uma relação entre esses saberes apresentando, 

explorando e discutindo as diferentes visões de mundo (NASCIBEM; VIVEIRO, 2015). Assim, 

aproveitar essa “visão de mundo” dos alunos nas aulas de Ciências é uma importante ferramenta 

para aproximação deles aos conteúdos bem como de acesso livre ao professor/a e que precisa 

ser efetivamente utilizado em sala de aula. 
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4 METODOLOGIA  

 

Os dados foram coletados na escola do campo Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa 

(FIG. 1), a única instituição de Educação Básica que oferece a modalidade de Ensino Médio no 

município de Massapê do Piauí. A cidade pertence a macrorregião de Picos-PI, e fica localizada 

a 60 km desta (FIG. 2). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o 

município ocupa uma área territorial de 530,016 km², com estimativa de 6.434 habitantes 

(IBGE, 2018). 

O público-alvo da pesquisa foram os 39 estudantes matriculados no 2º ano do Ensino 

Médio, cuja idade variou de 16 a 27 anos. A escolha por este público deveu-se ao fato de 

estarem cursando o conteúdo da zoologia, no âmbito da disciplina de Biologia. Com isso, os 

conhecimentos adquiridos no espaço de sala de aula, no convívio familiar e na comunidade, 

permitiriam fornecer informações satisfatórias para a pesquisa. 

 

Figura 1 - Fachada da Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa, Município de Massapê do Piauí, Piauí, onde a 

pesquisa foi realizada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Figura 2 – Mapa do estado do Piauí com destaque, em vermelho, da localização do Município de Massapê do 

Piauí. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte:  ABREU, R. L. (2006). Imagem: Piauí MesoMicroMunicip.svg. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Massap%C3%AA_do_Piau%C3%AD#/media/Ficheiro:Piaui_Municip_Massapedo

Piaui.svg.  

 

A pesquisa foi de cunho qualitativo e quantitativo e o instrumento utilizado para coleta 

dos dados foi um questionário misto aplicado no mês de mês de novembro de 2019. O sigilo da 

identidade dos participantes foi garantido, mas algumas informações pessoais como idade, 

sexo, localidade de origem e tempo que mora na localidade foram solicitadas (APÊNDICE A). 

Segundo Gil (1999, p.128), o questionário pode ser definido “como a técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas etc.”. Deste modo, a técnica de usar o questionário em 

pesquisas é considerada um meio mais satisfatório para coletar informações sobre determinada 

realidade, de um número maior de participantes.  

O questionário teve como objetivo coletar as informações a respeito da relação dos 

estudantes com os animais silvestres da região, o qual contribuiu para a compreensão tanto da 

finalidade do uso da fauna pelos sujeitos e suas famílias, bem como a problemática da caça, o 

comércio ilegal ou criação, a utilização de animais para fins medicinais e o conhecimento de 

superstições relacionadas à algum animal silvestre. Os animais constantes nesse instrumento de 
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coleta de dados foram selecionados a partir do conhecimento prévio da pesquisadora principal, 

residente no município pesquisado, baseando-se principalmente naqueles comumente 

encontrados na região com a utilização do nome popular pelo qual são reconhecidos pelos 

moradores. 

Para os participantes menores de idade, foi entregue um Termo de Assentimento Livre 

e Esclarecido (TALE) (APÊNDICE B) e para seus pais ou guardiões o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C), o qual também foi entregue aos participantes da 

pesquisa maiores de idade. O questionário foi entregue aos alunos que concordaram em 

participar e que devolveram os documentos mencionados à pesquisadora. Antes da aplicação 

do instrumento de coleta dos dados, foram apresentados os objetivos da pesquisa seguida das 

instruções sobre como deveriam respondê-lo.  

Os dados foram contabilizados, gráficos e quadros foram construídos para melhor 

interpretação. Neste estudo, os animais registrados tiveram a nomenclatura científica 

consultada no site Catalogue of Life, versão 2019 (http://www.catalogueoflife.org/annual-

checklist/2019/), e para as aves foi investigada no WikiAves 2018-2020, 

(https://www.wikiaves.com.br). Quanto ao status de conservação das espécies foi utilizado o 

Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção volume II, III e IV (BRASIL, 2018b). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Perfil dos participantes da pesquisa 

 

Para a coleta de dados participaram 27 sujeitos, com as seguintes características: i) 17 

(62,9%) do sexo masculino e 10 (37,1%) do sexo feminino; ii) a idade deles variou entre 16 e 

27 anos; iii) 20 participantes (74,1%) residem na zona rural e sete (25,9%) na sede do munícipio. 

Dos participantes que possuem a residência localizada na área rural, 16 (59,2%) informaram a 

sua localidade e foi possível identificar 14 comunidades distintas (FIG. 3).  

 

Figura 3 – Localidades campesinas do município de Massapê do Piauí, Piauí, em que alguns dos estudantes do 

Ensino Médio participantes da pesquisa residem. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Quanto ao tempo que residem no município, 22 deles (81,5%) afirmaram que residem 

no município desde que nasceram, quatro (14,8%) moram já a 12 anos e um (3,7%) não 

informou esse dado. Dezenove deles (82,6%) são naturais no município vizinho, Jaicós, quatro 

(17,4%) nasceram em Massapê do Piauí e quatro (17,4%) em Picos. Quanto a cidade de origem 

de seus pais, seis municípios foram apontados (Massapê do Piauí, Jaicós, Belém do Piauí, 

Simões, Caridade do Piauí e São Paulo), com predominância de Massapê do Piauí e Jaicós com 

18 e 10 alunos, respectivamente tendo pais naturais dessas cidades. Sobre a origem dos avós 

paternos e maternos, sete municípios foram destacados, com predominância também de 

Massapê do Piauí e Jaicós. Dois participantes não informaram a origem dos pais e avós. 

Os dados obtidos, portanto, são provenientes de sujeitos com três gerações de moradores 

do mesmo município, porém de localidades distintas mas não distantes. Conforme definição 
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dada por Xavier e Flôr (2015), as informações apuradas junto aos alunos se caracterizam como 

saberes populares pois são oriundas de pequenos grupos, podendo possuir características 

específicas fruto da diversidade de crenças, da cultura e das formas de expressão. Dessa forma, 

se verifica a importância do acesso a elas para a inserção nas práticas educacionais locais a fim 

de promover, além da aprendizagem, a valorização e o resgate desses saberes que os alunos já 

trazem consigo para o espaço de sala de aula (XAVIER; FLÔR, 2015). 

A valorização desses saberes populares “é muito importante, pois, além de resgatarem 

os saberes quase esquecidos no tempo, proporcionam também o fortalecimento e a difusão 

destes conhecimentos para a sociedade” (KOVALSKI; OBARA; FIGUEIREDO, 2011, p. 3). 

 

5.2 A atividade de caça na região 

 

Quando foram questionados se as pessoas da região costumam caçar, 23 deles (85,2%) 

afirmaram que “sim” e dois (7,4%) que “não” e que “não sabiam responder”, respectivamente. 

Na questão em que se buscou saber se eles já praticaram esta atividade, 22 (81,5%) deles 

afirmaram que “não” e cinco (18,5%) que “sim”. A frequência dessa prática variou entre esses 

últimos, com dois (40%) admitindo que “as vezes” praticava, um (20%) assinalando que 

“frequentemente” caçava, outro (20%) que “sempre”, e outro (20%) que “uma vez” já o fez. 

Apesar de poucos sujeitos admitirem que praticam a caça essa é uma atividade comum na região 

que, segundo Alves, Gonçalves e Vieira (2012) pode ser influenciada por alguns fatores seja 

biológico, socioeconômicos, cultural ou político, cujos motivos, no caso da presente pesquisa 

poderão ser verificados na sequência  

Investigamos se algum membro da família tem o costume de caçar, 15 (55,5%) 

afirmaram que “não” e 12 (44,4%) que “sim” e informaram os seguintes responsáveis: o tio     

(n = 8; 61,5%), seguido de primo (n = 3; 23,1%), pai  (n = 1; 7,7%) e cunhado (n = 1; 7,7%) 

(FIG. 4). Ao analisarmos as respostas dos que indicaram alguma pessoa, essa unanimemente 

esteve associada à figura do sexo masculino, evidenciando que essa categoria seria a 

responsável pela disseminação dessa atividade nas comunidades do município.  
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Figura 4 – Membros da família que costumam realizar a caça de animais silvestres segundo os estudantes do 

Ensino Médio do município de Massapê do Piauí, Piauí, participantes da pesquisa 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

Com relação a finalidade da caça na região o destaque foi para o consumo, com 26 

(96,2%) apontamentos; seguido do lazer e diversão com cinco respostas (18,5%); e para vender 

e ajudar na renda da família com quatro (14,8%) (FIG. 5). Esses dados são interessantes pois, 

apesar de muitos alunos admitirem que não costumam caçar ou que os membros da família 

praticam a caça, eles possuem algum contato com os animais obtidos através desta prática pois 

todos informaram algum uso dos animais que são caçados na região. Além disso, quando 

questionados se na região alguém dependia da caça para sobreviver, 24 estudantes (88,9%) 

afirmaram que “não” e três (11,1%) que “sim” e esses dados reforçam o resultado da pergunta 

anterior em que poucos pesquisados atribuem o uso da caça como elemento para sobrevivência. 
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Figura 5 – Finalidade da caça de animais silvestres realizada na região de Massapê do Piauí, Piauí, segundo os 

estudantes do Ensino Médio participantes da pesquisa  

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

Almeida (2015) em estudo realizado na região Nordeste, no município de Dom Expedito 

Lopes, Piauí, também evidenciou maior porcentagem das respostas para a utilização da caça na 

alimentação com 59,4% das citações, resultado duas vezes menor que a porcentagem obtida no 

presente estudo, indicando que esses animais estão mais presentes no cotidiano da população 

das comunidades de Massapê do Piauí, que para os moradores do município pesquisado pelo 

autor citado, distante apenas 90 Km uma da outra. Barbosa e Aguiar (2015) em estudo também 

realizado na região Nordeste, no município de Fagundes, Paraíba, também comprovou maior 

porcentagem das respostas para a utilização da fauna local na alimentação com 24,37% das 

citações, porcentagem quatro vezes menor que a obtida no presente estudo. 

Esses dados indicam a estreita interação dos moradores de Massapê do Piauí com a 

fauna local. No entanto, evidenciam que essa relação está imbricada à cultura alimentar e não 

à subsistência. Segundo Barbosa e Aguiar (2015, p. 144) “o ensino dos modos de captura dos 

animais, dos melhores períodos de caça e dos locais onde se encontrar cada espécie, bem como 

das variadas maneiras de se aproveitá-las” é disseminado culturalmente e transmitido ao longo 

das gerações. E isso está bastante presente nas diferentes localidades pesquisadas. 

Apesar da caça pelo lazer não ser a principal realizada na região investigada, é notável 

que também a praticada juntamente com a caça predatória aquela que, segundo Diniz (2017) 

tem finalidade comercial e visa o lucro, caracterizada pela “aquisição ou venda de animais ou 

subprodutos derivados” (BARBOSA; AGUIAR, 2015, p. 140). Embora, os animais silvestres 

sejam protegidos no Brasil pela Lei n° 5.197/67 que, logo em seu Artigo Primeiro define que 

“os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem 
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naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e 

criadouros naturais são propriedades do Estado [...]” (BRASIL, 1967) e que se constitui crime 

contra a fauna, com pena de detenção de seis meses a um ano, e multa, quem vende ou expõe à 

venda espécies da fauna silvestre (BRASIL, 1998), esses atos são realizados na área de 

abordagem da pesquisa e necessita ser combatida.  

Quando questionados sobre os animais cinegéticos na região, todas as 13 alternativas 

apresentadas foram assinaladas, com uma média de oito espécies por estudante (mínimo = 0; 

máximo = 13). As cinco espécies de maior destaque pelo público-alvo foram: a avoante, com 

25 estudantes (92,6%) assinalando-a, seguida de tatu, peba e gambá, com 23 marcações (85,2%) 

cada, e tamanduá com 18 (66,7%) (FIG. 6)2. 

 

Figura 6 – Animais silvestres mais caçados na região de Massapê do Piauí, Piauí, segundo os estudantes do Ensino 

Médio participantes da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

A partir dos dados obtidos, investigamos o status de conservação das espécies 

registradas na pesquisa e constatamos que daquelas apontadas como as mais caçadas o mocó 

encontra-se incluído na categoria “Vulnerável”, do volume II, do Livro vermelho da fauna 

brasileira ameaçada de extinção (BRASIL, 2018b). Segundo a União Internacional para a 

Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (International Union for Conservation of 

Nature - IUCN) uma espécie está vulnerável quando as melhores evidências disponíveis 

indicam que ela vem sofrendo redução da população na natureza (BRASIL, 2013). Com relação 
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ao status de conservação das outras espécies descritas como as mais caçadas pelos alunos da 

Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa, não há registros em nenhum dos volumes 

pesquisados, sendo, portanto, espécies que não estão sob risco de extinção. 

Todos os animais destacados como os mais caçados já foram registrados em estudos 

desenvolvidos na região do Nordeste, o que evidencia sua ampla distribuição na região. Porém 

pressões de caça diferentes também podem ser notadas quando se compara os dados obtidos 

com outros estudos. Como, por exemplo, Alves, Gonçalves e Vieira (2012) registraram o tatu 

e o peba como as espécies de mamíferos mais caçadas nos municípios de São João do Cariri e 

Cabaceiras, Paraíba. Já Neto (2013), registrou o gambá e o tamanduá no município de Jardim, 

Ceará; e Almeida (2015) observou que a avoante é o animal mais caçado por moradores Dom 

Expedito Lopes, Piauí. 

Dessa forma fica evidente que todos estes animais vêm sofrendo pressões locais, 

especialmente os que ganharam destaque como os mais caçados. Essa atividade ilícita é 

preocupante pois pode “acarretar redução populacional e até extinção local de algumas 

espécies, bem como comprometer processos ecológicos importantes, sem falar das perdas das 

relações socioculturais da região” (OLIVEIRA et al., 2018, p. 1). Dessa forma, para a região 

investigada, é notória a urgência do enfrentamento dessa problemática e a escola pode ser o 

espaço adequado para despertar o interesse e mobilizar a população para viabilizar a 

disseminação de conhecimentos que irão promover mudanças de valores nos/as alunos/as para 

transformar a realidade das comunidades que integram.  

 

5.3 O uso de animais da fauna silvestre na alimentação 

 

Uma parcela importante 17 (63%) dos entrevistados afirmaram que não consomem 

carne de animais silvestres, e apenas dez (37%) que “sim”. Contudo quando averiguado com 

qual frequência costumavam consumir esse tipo de alimento surgiram algumas contradições 

pois, 15 (88,2%) sujeitos afirmaram que raramente consomem, um (5,9%) que consome uma 

vez por mês e outro (5,9%) que frequentemente, ou seja, várias vezes na semana ou no mês se 

alimenta de carne de animais silvestres. Nenhum assinalou a alternativa de consumo uma vez 

na semana.  

Esses resultados evidenciam que, para a população investigada, a carne de caça não é 

parte importante da alimentação, mas que se eventualmente encontra presente para a maioria. 

Essa interação dos moradores de comunidades campesinas de Massapê do Piauí com os animais 

silvestres difere consideravelmente das famílias residentes no interior da floresta Amazônica, 
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cujo consumo de carne de caça “é uma das principais fontes de obtenção de proteína e gordura, 

além de espelhar aspectos socioculturais e econômicos das famílias vinculadas a essa atividade” 

(OLIVEIRA et al, 2018, p. 1). 

A utilização da carne de animais silvestres na alimentação, frequente ou 

esporadicamente, representa um enorme risco à saúde pública. O papel central do manuseio e 

o consumo desses animais tem sido relatado em surtos de várias zoonoses (ALWYELLES; 

NGANWA; WILSON, 2002; MYERS et al., 2013). Consequentemente, essa prática pode 

representar perigo local e global no desencadeamento de doenças que se ramificam pela 

população numa larga escala como estamos vivenciando atualmente com a COVID 19, que se 

alastrou celeremente pelo mundo se transformando em uma das pandemias mais agressivas pelo 

número de mortes provocadas. Estudos muito recentes indicam que a transmissão do vírus 

SARS-CoV-2 ocorreu por meio do contato direto com animais silvestres (YI-CHI WU; 

CHING-SUNG CHEN; YU-JIUN CHAN, 2020; AHMAD et al., 2020; BONILLA-ALDANA; 

DHAMA; RODRIGUEZ-MORALES, 2020), com fortes evidências apontando para consumo 

deles como o fator principal (AIYAR; PINGALI, 2020).  

Dessa forma, é relevante reforçar a importância dos animais silvestres na cadeia de 

transmissão de zoonoses, principalmente as virais, de grande potencial de dispersão mundial 

(BARBOSA; MARTINS; MAGALHÃES, 2011). Assim, é inquestionável que a abordagem 

dessas zoonoses na sala de aula é de suma importância e o aprofundamento delas considerando 

os mecanismos de transmissão pelo consumo de animais silvestres utilizando dados como os 

que foram obtidos na presente pesquisa pode subsidiar a sensibilização da população local 

investigada sobre a segurança alimentar e as consequências das ações humanas sobre os 

recursos naturais. 

Quanto a maneira como adquirem os animais utilizados na alimentação, 16 participantes 

(59,2%) responderam, alguns deles assinalando mais de uma alternativa: oito (57,1%) 

marcando como resposta “você ou algum de seus familiares caçam”; quatro deles (28,6%) 

assinalando as alternativas “compra na feira” e “compra de alguém que caçou”; e três (21,4%) 

marcaram “ganha de quem caçou” (FIG. 7). Esses dados reforçam que o papel da utilização dos 

animais silvestres na alimentação movimenta o comércio ilegal enquadrado nos crimes contra 

o meio ambiente (BRASIL, 1998). 
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Figura 7 – Formas de aquisição dos animais silvestres para consumo alimentar segundo os estudantes de Ensino 

Médio do município de Massapê do Piauí, Piauí, participantes da pesquisa 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

5.4 Criação de animais silvestres em cativeiro 

 

A domesticação de animais silvestres no município de Massapê do Piauí, Piauí, é 

bastante disseminada. Observou-se que ao serem questionados quais animais silvestres são os 

mais utilizados como animal de estimação todas as oito alternativas foram assinaladas, sem a 

indicação de nenhuma outra. Das espécies apresentadas no questionário, o papagaio foi o 

animal  assinalado pelo maior número de pesquisados (n = 25; 92,6%), seguido do cabeça 

vermelha e periquito (n = 20; 74,1%, cada), sofreu (n = 17; 63%) e canário (n = 13; 48%) (FIG. 

8). Uma média de quatro espécies foi assinalada por estudante (mínimo = 0; máximo = 8). 

Com exceção do tatu, as espécies que se destacaram como as mais domesticadas pelo 

público-alvo pertencem a classe das aves (FIG. 8). Destes animais, o papagaio também foi o 

animal mais apontado por moradores de Dom Expedito Lopes, Piauí em trabalho de Almeida 

(2015). Além dele, espécies como de cabeça vermelha, periquito, sofreu e o canário são as mais 

domesticadas no estado do Rio Grande do Norte (LIMA; BARBOSA; CHAVES, 2018).  

A domesticação de aves da fauna silvestre é uma prática comum no nordeste brasileiro 

(NOBREGA, BARBOSA; ALVES, 2011; ALVES; GONÇALVES; VIEIRA, 2012; 

BARBOSA; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2014; BARBOSA; AGUIAR, 2015; ALMEIDA, 2015; 

LIMA; BARBOSA; CHAVES, 2018), incluindo a área do município estudado. Essa  relação 

dos seres humanos com as aves está associada ao uso, dominío e admiração, existindo espécies 

que são utilizadas como animais de estimação ou ornamentação devido sua beleza visual e 

vocalização (NOBREGA; BARBOSA; ALVES, 2011). No caso do canário, sofreu e o cabeça 
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vermelha estes se destacam pelo seu potencial canoro, muito apreciado e que os expõem 

inclusive para o comércio; já no caso do papagaio e periquito, por serem considerados espécies 

dóceis e pela habilidade de imitar a voz humana, são visados desde o ninho (NOBREGA, 

BARBOSA, ALVES, 2011, ALVES; GONÇALVES; VIEIRA, 2012, BARBOSA; AGUIAR, 

2015). 

 

Figura 8 – Animais silvestres mais utilizados como animal de estimação segundo estudantes do Ensino Médio do 

município de Massapê do Piauí, Piauí, participantes da pesquisa. 

 
 Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

As espécies citadas como as comumente domesticadas na região não estão listada no 

Livro vermelho da fauna ameaçada de extinção (BRASIL, 2018b). No entanto, considerando 

as intensas alterações de habitat,  a pressão de caça e também o uso para domesticação 

constatados na presente pesquisa essa condição de conservação pode ser alterada. Daí a 

importância do trabalho com a temática na escola.  

Segundo os participantes da pesquisa os animais domesticados são obtidos, 

principalmente, direto do ambiente por quem os criam (n = 21; 77,7%) ou por meio da 

comercialização (n = 15; 55,5%). Um dos participantes não respondeu e nenhuma outra forma 

de aquisiçaõ desses animais foi apontada por eles. Barbosa, Oliveira e Oliveira (2014), em 

estudo realizado na região nordeste, no município de Lapão, Bahia, comprovou que o principal 

método utilizado na aquisição de animais silvestres criados em domicílio é também por meio 

da captura em áreas da Caatinga com 41,4% de apontamentos, semelhante aos dados obtidos 

no presente estudo.  

É importante ressaltar que a simples aproximação humana com os animais silvestres 

tanto em vida livre como em cativeiro pode representar perigo para a saúde humana devido 
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serem reservatórios naturais de doença (BARBOSA; MARTINS; MAGALHÃES, 2011), logo 

a domesticação pode representar uma outra rota para a transmissão de zoonoses. Essas zoonoses 

podem ser adquiridas através da contaminação humana por vírus, bactérias ou protozoários. 

Doenças comuns como a tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium spp. Cujos 

reservatórios são aves e mamíferos, podendo ser transmitida por meio de vias aerógena ou 

digestiva; a hanseníase causada pela Mycobacterium leprae possui os primatas e os tatus como 

reservatórios, a transmissão dessa bactéria pode se dá pela inalação, o contato direto com tecido 

infectado (BARBOSA; MARTINS; MAGALHÃES, 2011). 

Mais uma vez fica evidente a importância de associar as interações humanas com a fauna 

silvestre à cadeia de transmissão de zoonoses, principalmente porque os pesquisados possuem 

contato com esses animais silvestres e utilizar essas informações na contextualização de 

assuntos de Biologia é crucial tanto para evitar a contaminação pela doenças mencionadas ou 

até mesmo outras, como para a conservação dessas espécies. 

 

5.5 Medicina popular (zooterapia) 

 

A zooterapia consiste no “uso de animais e seus derivados em tratamentos alternativos 

e saúde” (BARBOSA; AGUIAR, 2015, p. 140). Investigar e reconhecer esses saberes populares 

é uma forma de mantê-los vivos, por fazer sentido na vida de quem possui. Sobre essa temática, 

foi perguntado aos pesquisados se, na região, alguns animais silvestres são usados no tratamento 

de saúde e dos 27 participantes, 12 (44,4%) responderam-na indicando quatro espécies, sendo 

uma delas, um animal doméstico - a galinha (QUADRO 1). A banha e a peçonha foram as 

partes apontadas como eficientes no tratamento de enfermidades (QUADRO 1). Com relação à 

peçonha da cascavel um/a estudante afirmou que tinha o conhecimento que a partir dela 

fabricavam-se o soro para o tratamento de acidentes ofídicos.  

Todos os animais usados na medicina popular da região pesquisada (QUADRO 1), 

foram registrados em outros estudos abordando a zooterapia na região Nordeste. Sá e Medeiros 

(2020) registraram o uso da banha do teiú para tratamento de inflamação na garganta por 

moradores do município de Aparecida, Paraíba; Lima e Severiano (2019) em estudo realizado 

com uma amostra da população do município de Jaçanã, Rio Grande do Norte, tiveram 

indicações da banha do teiú, da raposa e da galinha para tratamento de inflamações na garganta 

e gripe; Costa Neto (2011) também observou o uso da banha de galinha pelos moradores do 

estado da Bahia para combater a gripe, corroborando os dados obtidos na presente pesquisa. 

Esses resultados indicam que o conhecimento popular sobre a utilização de animais para fins 
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terapêuticos não é restrito às comunidades rurais do município de Massapê do Piauí e sim 

difundido na região Nordeste do Brasil, mas que alguns deles, como a utilização da banha de 

galinha no tratamento de espinhas, são específicos ao município estudado.  

Com relação à resposta referente ao tratamento de acidentes ofídicos, é de conhecimento 

de todos/as que, no Brasil, o Instituto Butantan é o órgão responsável pela fabricação de 

diversos tipos de soros contra toxinas de animais peçonhentos, os quais são produzidos a partir 

delas ou de componentes presentes nas próprias toxinas. Segundo Monaco (2018) o Instituto 

Butantan produz soros antiofídicos específicos, ou seja, para cada tipo de toxina deve haver um 

soro. No caso de acidentes com a cascavel o soro indicado é o anticrotálico (MONACO, 2018). 

Dessa forma a resposta do estudante é legítima e, apesar de não fazer parte do cabedal de saberes 

populares da região, é uma informação útil para o reconhecimento da importância desses 

animais no tratamento da saúde humana, em caso de acidentes ofídicos.  

 

Quadro 1 – Animais apontados pelos estudantes do município de Massapê do Piauí – PI, como eficientes no 

tratamento de enfermidades.  

NOME 

POPULAR 
NOME CIENTÍFICO 

PARTE DO 

ANIMAL 

UTILIZADA 

FINALIDADE 

TERAPÊUTICA 

Teiú 
Salvator merianae 

Duméril & Bibron, 1839 
Banha 

Dor de garganta 

Gripe 

Raposa 
Cerdocyon thous 

(Linnaeus, 1766) 
Banha Dor de garganta 

Cascavel 
Crotalus durissus 

Linnaeus, 1758 
Peçonha Combater outras peçonhas 

Galinha 
Gallus gallus domesticus 

(Linnaeus, 1758) 
Banha 

Gripe 

Inflamações na garganta 

Espinhas 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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5.6 Superstições envolvendo a fauna silvestre 

 

De acordo com Primo (2017, p. 133), a superstição é, “por definição, a propensão do 

homem a atribuir razões ocultas ou sobrenaturais a fatos explicáveis, ou possíveis de serem 

explicados por causas naturais”. Em relação às superstições sobre animais da fauna silvestre, 

nove pesquisados (33,3%) apresentaram informações referentes a quatro espécies, uma delas 

também doméstica – o boi (QUADRO 2). Seis deles relataram a superstição relacionada à ave 

acauã, em que seu canto é associado à morte de algum membro da família; um descreveu a 

superstição relacionada à coruja rasga mortalha, também associando a peculiaridade de seu 

canto, parecido com um pano sendo rasgado, à morte na família; um ao veado, cujo couro 

espanta mal olhado e inveja; e o último, sobre o boi, que tem seu chifre usado também para 

combater mau olhado, apesar desse último não ser uma espécie silvestre (QUADRO 2). 

Teles, Rodrigues e Teles (2013), em estudo realizado nos municípios de Crato e Juazeiro 

do Norte, Ceará, relataram o uso místico dos cornos do boi, para afastar o mal olhado, assim 

como a perna do veado, corroborando os resultados do presente estudo, embora os moradores 

de Massapê do Piauí, Piauí também utilizarem o couro desse último animal para o mesmo fim 

e para “desfazer a inveja” conforme alguns sujeitos declararam. Na região é comum encontrar 

essas partes do veado sendo utilizadas como amuleto pelos moradores.  

No estado de Minas Gerais, na região da Serra do Espinhaço, acredita-se que o canto da 

acauã anuncia a morte, como registrado em nossos resultados, embora este infortúnio seja 

atribuído à uma pessoa conhecida não necessariamente da familia (WIKIAVES, 2020). A 

superstição de associar o canto da rasga mortalha à morte é comum aos moradores dos estados 

do Maranhão, Pernambuco e Ceará (WIKIAVES, 2020). Dessa forma, percebe-se que essas 

superstições são bastante difundidas no Brasil o que representa um problema para a conservação 

dessas espécies que podem sofrem maior pressão de caça seja pelo medo ou pela busca da sorte. 

Assim, desmistificar essas concepções podem auxiliar na redução da matança indiscriminada 

desses animais. 

 

  



31 

Quadro 2 – Superstições relatadas por estudantes do Ensino Médio de Massapê do Piauí, Piauí, relacionadas a 

alguns animais encontrados na região. *Espécie domesticada, porém considerada por um dos sujeitos pesquisados 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO SUPERSTIÇÕES 

Acauã 

 

Herpetotheres 

cachinnans 

(Linnaeus,1758) 

Quando a acauã canta próximo a casa é um 

aviso de morte na família (Estudante 12) 

 

Acauã quando canta o povo acredita que 

alguém vai morrer (Estudante 15) 

 

Acauã quando está cantando indica que 

alguém morreu (Estudante 18) 

 

Quando a acauã canta é sinal de que 

alguém vai morrer (Estudante 21) 

 

A acauã quando canta dizem que adivinha 

a morte (Estudante 22) 

 

Acauã quando canta, alguém morre 

(Estudante 26) 

Boi* 

 

Bos taurus  

Linnaeus, 1758 

Muitas pessoas falam que o chifre do boi 

serve para afastar mau olhado 

(Estudante 24) 

Rasga mortalha 

 

Tyto furcata 

(Temminck, 1827) 

Dizem que quando o animal imita o som 

de um pano se rasgando é porque morrerá 

alguém da nossa família (Estudante 14) 

Veado 

 

Mazama gouazabira  

(G. Fischer, 1814) 

Muitos dizem que o couro do veado desfaz 

a inveja e mau olhado 

(Estudante 17) 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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5.7 Zoonoses 

 

Quando investigamos se os participantes possuiam conhecimentos sobre alguma 

doenças zoonótica e por qual animal é transmitido, 13 deles (48,1%) afirmaram não sabiam 

responder e nove (33,3%) informaram que desconheciam qualquer informação; já cinco 

(18,5%) assinalaram conhecer, com quatro (80%) associando ao tatu à transmissão da doenças 

de Chagas; e um (20%) redigindo “febre, calazar, raiva e espirros” como doenças transmitidas 

pelos animais silvestres. Apesar da maioria não saber responder ou desconhecerem informações 

referentes às doenças trasnmitidas por animais, houve o apontamento de três em específico: 

Doenças de Chagas, Calazar e Raiva, as quais iremos descrever abaixo. 

A doença de Chagas é causada pelo protozoário flagelado Tripanossoma cruzi Chagas, 

1909, transmitido pelos insetos hemípteros triatomíneos hematófagos, conhecidos populamente 

como “barbeiros” (NEVES et al., 2005). Na região investigada, no ano de 2018 foi registrado 

duas espécies de triatomíneos positivas para o T. cruzi: o Triatoma brasiliensis Neiva, 1911, e 

o Triatoma pseudomaculata Corrêa & Espínola, 1964 (PIAUÍ, 2018), sendo a primeira espécie 

o principal vetor da doença de Chagas na região nordeste brasileira (NEVES et al., 2005, 

SANTANA; SOUZA-SANTOS; ALMEIDA, 2018). Além do inseto vetor, a doença está ligada 

à diversas outras espécies de mamíferos, as quais funcionam como reservatório3, tais como: 

morcegos, marsupiais, primatas não humanos, roedores, preguiças, tamanduás, lobinhos, 

raposas, jaguatirica, quati, mão pelada, furão, irara, queixada, cateto, além dos domésticos como 

o cão (HERRERA; SANTOS; NANTES, 2017).  

Assim, associá-la apenas ao tatu é um erro conceitual que pode levar a matança 

indiscrinada do animal. Além disso, essa doença tem duas vias principais de transmissão, a ação 

do inseto vetor e por via oral, que no caso do ser humano ocorre quando consome alimentos 

contaminados pelas fezes do inseto vetor. Além disso, sabe-se que outra via de contaminação, 

embora seja de menor representatividade, é aquela em que o “os caçadores com as mãos feridas 

podem se infectar ao lidar com a caça recém-abatida infectada” (NEVES et al., 2005, p. 90). 

Logo, essas informações são extremamente importantes para se ter, primeiramente, o cuidado 

para evitar o contato com os vetores e suas excretas, as quais carregam o agente etiológico, e 

com a carne desses animais silvestres que, estando contaminados, ao serem manipulados, 

podem se tornar uma via de infecção.  

 
3 Reservatório é a espécie ou complexo de espécies que garantem, em determinada paisagem, a 

manutenção por longo tempo de um parasito (JANSEN-FRANKEN, 2017) 
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A leishmaniose visceral americana ou calazar é causada principalmente pelo protozoário 

flagelado Leishmania chagasi (Cunha & Chagas, 1937). Na região nordeste do Brasil é uma 

doença que envolve mamíferos silvestres e domésticos como reservatórios, incluindo o homem. 

O mecanismo de transmissão em condições natural é de importância epidemiologica univesal 

e ocorre por meio da picada da fêmea do inseto Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva, 1912), 

popularmente conhecido como mosquito-palha, a qual encontra-se distribuída em áreas 

silvestres, rurais e urbanas (NEVES et al., 2005). Podemos observar, que os/as pesquisados/as 

tem conhecimento que esta doença é uma zoonose, no entanto, pela imprecisão nas respostas 

percebemos que ela é associada à uma contaminação por contato direto com esses,  o que 

contraria o ciclo biológico do parasito que necessita do inseto vetor para chegar até seu 

hospedeiro definitivo. Mais uma vez, enfatizamos a importância de levar essas informações 

para sala de aula de modo a construir conhecimentos que permitam que os/as alunos/as, ao 

reconhecerem o papel dessas relações entre parasito-hospedeiro, perpetuem essas informções 

para auxiliar tanto na conservação das espécies nativas, que deixarão de ser vistas como as 

responsáveis direta por essas enfermidades, como no cuidado com a saúde e adoção de medidas 

preventivas. 

Sobre a raiva, essa é uma zoonose caracterizada por uma encefalite progressiva e aguda 

cuja letalidade chega a atingir 100% (BRASIL, 2017). Segundo essa mesma fonte, ela é 

transmitida ao ser humano pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal 

infectado, principalmente pela mordedura e lambedura e raramente pela arranhadura (BRASIL, 

2017). O agente etiológico da raiva é o vírus com genoma constituido por RNA, do gênero 

Lyssavirus, os reservátorios são apenas mamíferos que transmitem e são acometidos pelo vírus 

(BRASIL, 2017). No Brasil, em áreas urbanas, as principais fontes de infecção são os cães e os 

gatos e, em áreas silvestres, o principal responsável pela manutenção do vírus é o morcego, 

contudo podem ser adicionados a lista espécies de raposas, gato do mato e gambás, por 

exemplo; e na zona rural o vírus pode afetar animais de produção como bovinos, equinos e 

outros (BRASIL, 2017). Os dados obtidos na pesquisa indicam que é baixíssimo o número de 

sujeitos que reconhecem a relação da raiva com os animais sejam silvestres, domésticos ou 

domesticados. Mais uma vez fica evidente a importância de levar para a sala de aula discussões 

que abordem essa, as demais zoonoses descritas e outras mais para garantir que os alunos 

tenham informações suficientes para tomadas de decisões responsáveis sobre sua saúde, a saúde 

das pessoas com quem se relaciona, sobre o meio ambiente e a sociedade que integram. 
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5.8 Percepção dos estudantes sobre a legalidade do uso da fauna silvestre 

 

Em relação a caça predatória, o comércio de animais vivos e a domesticação de animais, 

investigamos se consideravam estas práticas ilegais. Dezessete sujeitos (62,9%) consideram 

que sim, seis (22,2%) não souberam responder e três (11,1%) afirmaram que não. Em seguida, 

questionamos com qual frequência aparece agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) na região, 14 (51,8%) afirmaram que nunca, 11 

(40,7%) apontaram que raramente, um  (3,7%) às vezes e nenhum assinalou que sempre. Estes 

dados mostram que os agentes prestam serviços de maneira ineficiente na região pesquisada, 

de modo que estas atividades, reconhecidas pela sua ilegalidade pela maioria do público alvo, 

continuam sendo praticadas pelos moradores.  

No Brasil a Lei de crimes ambientais, Lei N° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

esclarece que “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos 

ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 

competente, ou em desacordo”, pode ter “pena de detenção de seis meses a um ano, e multa”, 

pois é considerado como crime ambiental (BRASIL, 1998). Vale ressaltar que, o comércio de 

animais, a criação em cativeiro e a caça predatória estão inclusos nessa pena, a qual pode ser 

aumentada até na metade do tempo, por exemplo, se o ato ilícito ocorrer com espécies 

ameaçadas de extinção ou em período proibido, e até o triplo se resultar em exercício da caça 

profissional, isto é, pode variar dependendo da aplicação do crime (BRASIL, 1998). 

Enfatizando que segundo essa mesma Lei espécimes são “todos aqueles pertencentes às 

espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou 

parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas 

jurisdicionais brasileiras (BRASIL, 1998).  

O IBAMA é o orgão responsável competente de “altarquia federal dotada de 

personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente”, criado pela Lei n° 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, cuja  

finalidade é exercer o poder de polícia ambiental, de executar o controle do meio ambiente, a 

autorização do uso dos recursos naturais o qual inclui a fauna, a fiscalização e o monitoramento 

ambiental de acordo com a lesgislação vigente no país (BRASIL, 1989). 

Além disso, indagamos se os mesmos acham que os animais da região estão diminuindo 

e 16 (59,3%) afirmaram que “sim”, cinco (18,5%) informaram que “não” e outros cinco (18,5%) 

assinalaram “não sei responder” e um não respondeu (3,7%). Ainda, investigamos a opinião 

dos/as estudantes sobre qual a principal causa da redução de animais silvestres na região e 13 
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(48,1%) assinalaram que é a caça exagerada, sete (25,9%), o desmatamento e cinco (18,5%) 

não soube responder. Ninguém informou o crescimento da cidade como uma causa da perda da 

biodiversidade. Os/as estudantes também foram questionados se consideram importante 

conhecer os animais da sua região e 23 (85,2%) informaram que sim, três (11,1%) não souberam 

opinar e um (3,7%) não respondeu. Sobre a importância dos animais animais silvestres para o 

equilíbrio do ecossistema, 15 estudantes (55,6%) assinalaram que consideram “muito 

importante”; seis (22,2%) “importante”; dois (7,4%) “razoavelmente importante”; e um (3,7%) 

“sem importância”. Apesar de três participante (11,1%) não terem respondido, a maioria dos 

participantes reconhecem a importância destes animais.  

Diante dessas informações percebe-se que mesmo a maioria dos estudantes 

reconhecerem a pressão antrópica sobre a fauna da região e a importância dos animais 

silvestres, práticas predatórias ainda são recorrentes no município estudado o que demonstra 

que a sensibilização a respeito do tema não está difundida podendo a escola ser a protagoista 

de ações mais efetivas. Isso porque, quando se investe em uma formação crítica do sujeito esse, 

ao assumir valores e atitudes comprometidos e responsáveis, passam a agir como 

multiplicadores da trasnformação social. 

 

 

 

 

 

 

 



36 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir deste estudo verificamos que os moradores de Massapê do Piauí têm uma 

relação direta com os animais silvestres, seja na alimentação, na domesticação, na medicina 

popular e até mesmo quanto a superstições. Além disso, foi possível identificar um número 

representativo de espécies para cada um destes modos de interação bem como lacunas no 

conhecimento do público-alvo que precisam ser trabalhadas em sala de aula para que eles 

possam agir de maneira comprometida e responsável na conservação das espécies e no controle 

de zoonoses.  

Os dados obtidos também permitiram a reflexão sobre a importância de levar esses 

conhecimentos populares para o espaço da sala de aula pois, como são fruto das experiências e 

história de vida dos alunos, podem auxiliar sobremaneira na construção de novos 

conhecimentos quando associados aos científicos. 

Vale ressaltar que a pesquisa também conseguiu demonstrar que os/as alunos/as 

reconhecem a importância da fauna silvestre e isso é um ponto interessante pois permite avançar 

em ações mais efetivas sob a temática da conservação das espécies locais e, consequentemente, 

na conservação do meio ambiente e uso destes recursos naturais de maneira sustentável, 

contribuindo assim para a manutenção das relações ecológicas e culturais envolvidas. 

Assim, concluímos que para a formação de um indivíduo crítico e capaz de atuar na 

construção de uma sociedade ecológica e socialmente mais equilibrada e justa, é crucial 

construir o diálogo entre os saberes popular e científico, aproximando-os num contexto real. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 

 
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

 

 

Este questionário é um instrumento para o trabalho de pesquisa, intitulado “RELAÇÃO DOS 

MORADORES DE MASSAPÊ DO PIAUÍ COM ANIMAIS SILVESTRES: VALORIZANDO O SABER 

POPULAR NA ESCOLA”. O objetivo dessa pesquisa é identificar as formas de utilização da fauna silvestre por 

moradores do município de Massapê do Piauí, Piauí a fim de obter informações que possam ser utilizadas como 

ferramentas de ensino nas áreas de Ciências Biológicas e Educação Ambiental. Sua participação é muito 

importante, por esse motivo, desde já, agradecemos. 

1. Identificação pessoal 

Idade:______________. Gênero: (   ) Masculino                         (   ) Feminino 

Cidade de nascimento: ____________________  

Tempo que mora no município: _____________ 

Cidade de origem dos Pais _____________________  

Cidade de origem dos avos parternos _____________________  

Cidade de origem dos avos maternos _____________________  

Sua residência está localizada: (    ) Sede do município    (     ) Localidade rural: _______________________ 

 

2. Pesquisa sobre a temática 

2.1 As pessoas da sua região costumam caçar? 

(    ) Sim   (   ) Não  (    ) Não sei responder 

 

2.2 Você já praticou atividade de caça? 

(    ) Sim, às vezes. 

(    ) Sim, uma vez. 

(    ) Sim, frequentemente. 

(    ) Sim, sempre. 

(    ) Não 

 

2.3 Algum membro de sua família costuma caçar? 

(   ) Sim. Quem? __________________________    (   ) Não 

 

2.4 Qual a finalidade da caça na sua região? 

(   ) Para o consumo. 

(   ) Para vender e ajudar na renda da família. 

(   ) Lazer, diversão. 

(   ) Outra(s). Qual(ais)? ________________________________________________________ 

 

2.5 Você consome carne de animais silvestres? 

(   ) Sim           (   ) Não  
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(Se respondeu “sim” para a questão anterior, responda as questões “2.5.1” e “2.5.2”) 

 

2.5.1 Com qual frequência você consome carne de animais silvestres? 

(   ) Raramente consome 

(   ) Uma vez por mês  

(   ) Uma vez na semana 

(   ) Frequentemente (várias vezes na semana ou no mês) 

 

2.5.2 Como são obtidos os animais que consome? 

(   ) Você ou algum de seus familiares caçam 

(   ) Compram na feira 

(   ) Compram de alguém específico 

(   ) Ganham da pessoa que caçou 

2.6 Qual(ais) o(s) animal(ais) silvestre(s) que você conhece que é(são) caçado(s) em sua região? (Pode marcar 

mais de uma alternativa).  

(    ) Tatu (    ) Tamanduá (    ) Cutia 

(    ) Gambá (    ) Mocó (    ) Asa branca 

(    ) Jacu (    ) Codorniz (    ) Avoantes 

(    ) Peba (    ) Porco do mato (    ) Outro(s)____________ 

(    ) Teiú (    ) Veado _______________________ 

 

2.7 Você conhece algum animal usado na medicina popular, usado em algum tratamento de saúde?  

(    )  Sim                       (    ) Não   

 

2.7.1 Caso você conheça, informe: 

a) Nome do animal utilizado: 

__________________________________________________________________________________________ 

b) Parte do animal utilizada: 

__________________________________________________________________________________________ 

c) Finalidade terapêutica (“Para que serve?”): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2.8 Na sua região você conhece alguém que depende da caça para sobreviver? 

(    ) Sim                                         (    ) Não  

 

2.9 Você tem ou conhece alguma superstição relacionada à alguma espécie de animal da região? Qual?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2.10 Quais são os animais silvestres mais utilizados como animal de estimação na sua região?  

(   ) Papagaio (   ) Canário  (   ) Tatu 

(   ) Periquito  (   ) Cabeça vermelho  (   ) Pássaro preto   

(   ) Arrara  (   ) Sofreu  ( ) Outro: ____________________ 

 

2.11 Como esses animais de estimação são adquiridos? 

(   ) Através de compra. 

(   ) Todos são capturado diretamente na região, por quem cria. 

(   ) Outro/a forma. Qual? ______________________________________________________________________ 
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2.12 Você acha que a caça em sua região é permitida? 

(   ) Sim                       (   ) Não                   (   ) Não sei responder 

 

2.13 Você considera a caça predatória, assim como o comércio de animais vivos, a domesticação desses animais 

práticas ilegais, um crime? 

(    )   Sim                (     ) Não                   (    ) Não sei responder 

 

2.14 Com qual frequência aparece agentes do IBAMA, na sua região? 

(     ) Nunca      (     ) Raramente          (     ) Às vezes         (   ) Sempre 

 

2.15 Dentre as opções abaixo, qual você considera como a principal causa de redução de animais silvestres na sua 

região. 

(    ) Desmatamento 

(    ) Caça exagerada  

(    ) Crescimento da cidade 

(    ) Não sei responder 

 

2.16 Você acha que os animais silvestres estão diminuindo na sua região?  

(     ) Sim                    (    ) Não                     (    ) Não sei responder 

 

2.17 Você acha importante conhecer os animais da sua região? 

(   ) Sim  (   ) Não  (    ) Não sei opinar 

 

2.18 Sobre sua opinião a respeito da importância desses animais silvestres para o equilíbrio do ecossistema, qual 

a nota você daria (Marque um “X” na sua resposta ? Considere 1 “sem importância”, 2 “pouco importante”, 3 

“razoavelmente importante”, 4 “importante” e 5 “muito importante” 

1 2 3 4 5 

 

2.19 Você conhece alguma doença que esses animais silvestres podem causar para o ser humano? 

(    ) Sim . Qual(is)?___________________________________________________________________________ 

(   ) Não  

(   ) Não sei responder 
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

 

 

Título do estudo: Relação dos moradores de Massapê do Piauí com animais silvestres: valorizando o saber popular na escola 

Pesquisadoras responsáveis: Graduanda Domingas Figueiredo Alves e Profa. Dra. Tamaris Gimenez Pinheiro 
Instituição/Curso: UFPI /Curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza                    

Telefone para contato: (89) 99406-3427 

Local da coleta de dados: Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa, município de Massapê do Piauí. 
 

O que significa assentimento? 

O assentimento significa que você concorda em participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus direitos e você 

receberá todas as informações por mais simples que possam parecer. Pode ser que este documento denominado TERMO DE 
ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça ao responsável pela 

pesquisa para explicar qualquer palavra ou informação que você não entenda claramente. 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Você precisa decidir se quer 

participar ou não. Por favor, não se apresse em tomar a decisão. Leia cuidadosamente o que se segue e pergunte ao responsável 
pelo estudo qualquer dúvida que você tiver. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. Você é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer 

momento sem nenhum prejuízo ou coação. 
Esta pesquisa está vinculada ao curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, que tem como 

proposta investigativa para o Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Relação dos moradores de Massapê do Piauí com 

animais silvestres: valorizando o saber popular na escola”. Esse é um estudo conduzido pela aluna Domingas Figueiredo 

Alves sob orientação da Profa. Dra. Tamaris Gimenez Pinheiro. Nesta pesquisa, investigamos as formas de utilização da 

fauna silvestre por moradores do município de Massapê do Piauí, Piauí a fim de obter informações que possam ser 

utilizadas como ferramentas de ensino nas áreas de Ciências Biológicas e Educação Ambiental.  

Você irá responder um questionário sobre os seus conhecimentos e suas ideias, sobre os animais silvestres de sua 

região. No questionário será registrados as informações. Esta pesquisa não oferece riscos e nem benefícios diretos para o 

pesquisado. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento 

de eventuais dúvidas. Em nenhum momento você será identificado. Os resultados da pesquisa serão publicados e ainda assim 

a sua identidade será preservada. Você não terá nenhum gasto e ganho financeiro por participar na pesquisa. 

Compreendemos que não existe uma pesquisa sem riscos. No nosso caso, há o risco, embora minimizado, de sua 
identificação e de que documentos, arquivos digitais e registros da pesquisa sejam expostos, perdidos ou danificados. No 

entanto, medidas serão tomadas para reduzir os riscos: você não será identificado no questionário; e os arquivos, impressos e 

digitais, serão guardados em local seguro, com acesso apenas para os pesquisadores. A equipe de pesquisa compromete-se com 

o sigilo absoluto da sua identidade e dos arquivos de dados coletados. Nesse sentido, usaremos nomes fictícios para que não 
haja exposição da sua pessoa. Além disso, garantimos que serão deletadas quaisquer informações pessoais e escolares que 

possam facilitar sua identificação. Portanto, os danos previsíveis apresentados neste projeto podem ser facilmente evitados. 

. 

Consentimento da participação na pesquisa como sujeito 

Eu, ______________________________________________, abaixo assinado, concordo em participar do Trabalho de 

Conclusão de Curso intitulado “Relação dos moradores de Massapê do Piauí com animais silvestres: valorizando o saber 

popular na escola”, como interlocutor. 

 
Massapê do Piauí, ___de ___________ 201___. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do sujeito 

 

 
Se você tiver alguma dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em Pesquisa- UFPI- Campus Universitário 

Ministro Petrônio Portela- Bairro Ininga. Centro de Convivência L09 e 10- CEP: 64.049-550- Teresina- PI. Tel.: (86) 3215-5734- email: 

cep.ufpi@ufpi.edu.br.
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

PARA OS PAIS OU GUARDIÕES 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Título do estudo: Relação dos moradores de Massapê do Piauí com animais silvestres: valorizando o saber popular na escola 

Pesquisadoras responsáveis: Graduanda Domingas Figueiredo Alves e Profa. Dra. Tamaris Gimenez Pinheiro 

Instituição/Curso: UFPI /Curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza                    
Telefone para contato: (89) 99406-3427 

Local da coleta de dados: Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa, município de Massapê do Piauí. 

  

O menor sob sua responsabilidade está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Você 
precisa decidir se ele pode participar ou não. Por favor, não se apresse em tomar a decisão. Leia cuidadosamente o que se segue 

e pergunte ao responsável pelo estudo qualquer dúvida que você tiver. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, 

no caso de aceitar que o menor faça parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua 

e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. O menor é livre para 
deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo ou coação. 

Esta pesquisa está vinculada ao curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, que tem como 

proposta investigativa para o Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Relação dos moradores de Massapê do Piauí com 

animais silvestres: valorizando o saber popular na escola”. Esse é um estudo conduzido pela aluna Domingas Figueiredo 
Alves sob orientação da Profa. Dra. Tamaris Gimenez Pinheiro. Nesta pesquisa, investigamos as formas de utilização da 

fauna silvestre por moradores do município de Massapê do Piauí, Piauí a fim de obter informações que possam ser 

utilizadas como ferramentas de ensino nas áreas de Ciências Biológicas e Educação Ambiental.  

O menor irá responder um questionário com perguntas sobre seus conhecimentos e suas ideias, sobre os animais 
silvestres da região. No questionário será registrado as informações. Esta pesquisa não oferece riscos e nem benefícios diretos 

para o pesquisado. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Em nenhum momento o menor será identificado. Os resultados da pesquisa serão 

publicados e ainda assim a identidade dele será preservada. Você e nem o menor não terão nenhum gasto e ganho financeiro 
por participar na pesquisa. 

Compreendemos que não existe uma pesquisa sem riscos. No nosso caso, há o risco, embora minimizado, de 

identificação dos sujeitos da pesquisa e de que documentos, arquivos digitais e registros da pesquisa sejam expostos, perdidos 

ou danificados. No entanto, medidas serão tomadas para reduzir os riscos: não haverá identificação dos sujeitos nos 
questionários; e os arquivos, impressos e digitais, serão guardados em local seguro, com acesso apenas para os pesquisadores. 

A equipe de pesquisa compromete-se com o sigilo absoluto da identidade dos sujeitos da pesquisa e dos arquivos de dados 

coletados. Nesse sentido, usaremos nomes fictícios para que não exponham pessoas. Além disso, garantimos que serão 

deletadas quaisquer informações pessoais e escolares que possam facilitar a identificação dos sujeitos. Portanto, os danos 
previsíveis apresentados neste projeto podem ser facilmente evitados. 

 

Consentimento da participação do menor na pesquisa como sujeito 

Eu, _________________________________________________________, abaixo assinado, responsável pelo menor, 
_________________________________________________, concordo que o mesmo participe do Trabalho de Conclusão de 

Curso intitulado “Relação dos moradores de Massapê do Piauí com animais silvestres: valorizando o saber popular na escola”, 

como interlocutor. 
 

Massapê do Piauí, ___de ___________ 201___. 

 

 
 

____________________________________________________ 

Responsável pelo menor participante da pesquisa 

 

 

 

 
Se você tiver alguma dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em Pesquisa- UFPI- Campus Universitário 

Ministro Petrônio Portela- Bairro Ininga. Centro de Convivência L09 e 10- CEP: 64.049-550- Teresina- PI. Tel.: (86) 3215-5734- email: 

cep.ufpi@ufpi.edu.br.  
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

PARA PARTICIPANTES MAIORES DE IDADE 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Título do estudo: Relação dos moradores de Massapê do Piauí com animais silvestres: valorizando o saber popular na escola 

Pesquisadoras responsáveis: Graduanda Domingas Figueiredo Alves e Profa. Dra. Tamaris Gimenez Pinheiro 

Instituição/Curso: UFPI /Curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza                    

Telefone para contato: (89) 99406-3427 

Local da coleta de dados: Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa, município de Massapê do Piauí. 
 

Prezado(a) Senhor(a): 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa de forma totalmente voluntária. Antes de concordar em participar 

desta pesquisa, é muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento. As pesquisadoras 
deverão responder todas as suas dúvidas antes que você se decida a participar. Você tem direito de desistir de participar da pesquisa a 

qualquer momento, sem nenhuma penalidade. 

 

Objetivo do estudo: Identificar as formas de utilização da fauna silvestre por moradores do município de Massapê do Piauí, Piauí a 
fim de obter informações que possam ser utilizadas como ferramentas de ensino nas áreas de Ciências Biológicas e Educação Ambiental 

 

Procedimentos: As informações para esta pesquisa serão obtidas por meio questionário a respeito da concepção pessoal sobre a fauna 

silvestre da região 
 

Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, sem benefício direto para você. 

 

Riscos: A participação na pesquisa não representará qualquer risco de ordem física ou psicológica para você. 
 

Sigilo: As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelas pesquisadoras responsáveis. Os sujeitos da 

pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em 

qualquer forma. 
 

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu 

__________________________________________________, estou de acordo em participar desta pesquisa, assinando este 

consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas. 
 

 

 

Massapê do Piauí, ___de ___________ 201___. 
 

 

 
 

___________________________________ 

Assinatura do pesquisado 

_____________________________________ 

Pesquisadora Responsável 

 
 

 
Se você tiver alguma dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em Pesquisa- UFPI- Campus Universitário Ministro 

Petrônio Portela- Bairro Ininga. Centro de Convivência L09 e 10- CEP: 64.049-550- Teresina- PI. Tel.: (86) 3215-5734- email: cep.ufpi@ufpi.edu.br.  
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APÊNDICE E – LISTA DE ESPÉCIES DE ANIMAIS SILVESTRES 

RECONHECIDOS PELOS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE 

MASSAPÊ DO PIAUÍ, PIAUÍ 

Espécies de animais silvestres reconhecidas pelos alunos de Ensino Médio do município de Massapê do 

Piauí, Piauí, classificadas por grupo animal, nome popular e científico, ordem/família que pertencem, 

tipo de interação com o ser humano e identificação da imagem de cada espécie. A: alimentação; B: 

criação em cativeiro; C: medicina popular; e D: superstições  

GRUPO 

ANIMAL 

NOME 

POPULAR 

NOME 

CIENTÍFICO 
ORDEM/FAMÍLIA RELAÇÃO FIGURA 

Aves 

Acauã 

Herpetotheres 

cachinnans 

(Linnaeus,1758) 

Falconiformes/ 

Falconidae 
D 1A 

Arara 
Ara ararauna 

(Linnaeus, 1758) 

Psittaciformes/ 

Psittacidae 
B 1B 

Asa branca 

Patagioenas 

picazuro 

(Temminck, 1813) 

Columbiformes/ 

Columbidae 
A 1C 

Avoante 

Zenaida 

auriculata 

(Des Murs, 1847) 

Columbiformes/ 

Columbidae 
A 1D 

Cabeça 

vermelha 

Paroaria 

dominicana 

(Linnaeus, 1758) 

Passeriformes/ 

Thraupidae 
B 1E 

Canário 
Sicalis flaveola 

(Linnaeus, 1766) 

Passeriformes/ 

Thraupidae 
B 1F 

Codorniz 
Nothura boraquira 

(Spix, 1825) 

Tinamiformes/ 

Tinamidae 
A 1G 

Jacu 
Penelope obscura 

Temminck, 1815 
Galliformes/ Gracidae A 1H 

Papagaio 
Amazona aestiva 

(Linnaeus,1758) 

Psittaciformes/ 

Psittacidae 
B 1I 

Pássaro preto 

Gnorimopsar 

chopi 

(Vieillot,1819) 

Passeriformes/ 

Icteridae 
B 1J 

Periquito 

Eupsittula 

cactorum 

(Kuhl,1820) 

Psittaciformes/ 

Psittacidae 
B 1K 

Rasga 

mortalha 

Tyto furcata 

(Temminck, 1827) 

Strigiformes/ 

Tytonidae 
D 1L 

Sofreu 
Icterus jamacaii 

(Gmelin, 1788) 

Passeriformes/ 

Icteridae 
B 1M 

Mamíferos 

Cutia 

Dasyprocta 

leporina 

(Linnaeus,1758) 

Rodentia/ 

Dasyproctidae 
A 2A 

Gambá 

Conepatus 

semistriatus 

(Boddaert, 1785) 

Carnivora/ 

Mephitidae 
A 2B 

Mocó 

Kerodon rupestris 

(Wied-Neuwied, 

1820) 

Rodentia/Caviidae A 2C 

Peba 

Euphractus 

sexcinctus 

(Linnaeus, 1758) 

Cingulata/ 

Dasypodidae 
A 2D 

Porco do 

mato 

Pecari tajacu 

(Linnaeus, 1758) 

Artiodactyla/ 

Tayassuidae 
A 2E 

Raposa 
Cerdocyon thous 

(Linnaeus, 1766) 
Carnivora/Canidae C 2F 
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Tamanduá 

Tamandua 

tetradactyla 

(Linnaeus, 1758) 

Pilosa/ 

Myrmecophagidae 
A 2G 

Tatu 

Dasypus 

novemcinctus 

Linnaeus, 1758 

Cingulata/ 

Dasypodidae 
A e B 2H 

Veado 

Mazama 

gouazoubira 

(G. Fischer [von 

Waldheim], 1814) 

Artiodactyla/ 

Cervidae 
A e D 2I 

Répteis 

Cascavel 
Crotalus durissus 

Linnaeus, 1758 
Squamata/Viperidae C 3A 

Teiú 

Salvator merianae 

Duméril & Bibron, 

1839 

Squamata/Teiidae A e C 3B 
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APÊNDICE F – IMAGENS DOS ANIMAIS SILVESTRES RECONHECIDOS PELOS 

ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ DO PIAUÍ, PIAUÍ 

Figura 1 – Aves reconhecidas pelos alunos de Ensino Médio do munícipio de Massapê do 

Piauí, Piauí. Identificação da espécie no Quadro acima. E, F: indivíduos machos; H: indivíduo 

fêmea. 
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Figura 2 – Mamíferos reconhecidos pelos alunos de Ensino Médio do munícipio de Massapê 

do Piauí, PI.  
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Figura 4 – Répteis reconhecidos pelos alunos de Ensino Médio do munícipio de Massapê do 

Piauí, Piauí.  
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[1A] ALEXANDRE (2015). Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758). Wiki Aves - A 

Enciclopédia das Aves do Brasil. Disponível em: https://www.wikiaves.com.br/wiki/acaua. 

Acesso em: 14 abr. 2020. 
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[1C] STÜBING, R. E. (2014). Patagioenas picazuro (Temminck, 1813). Wiki Aves - A 
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