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RESUMO 

A etnozoologia é uma área científica que estuda as várias interações entre o homem e os 

animais sendo um dos seus objetivos entender o que influencia as atitudes das pessoas em 

relação a esse grupo. A escolaridade influencia positivamente as atitudes das pessoas em 

relação às serpentes, grupo de animais que tem sido tradicionalmente alvo de muitas atitudes 

negativas humanas. Este estudo objetiva investigar o conhecimento e as atitudes de estudantes 

e profissionais em relação à ofiofauna. Os dados foram coletados entre julho de 2010 e 

dezembro de 2013 perfazendo um total de 1.142 questionários que foram aplicados a 

estudantes de nível básico e superior e a policiais que iriam trabalhar no interior do Estado do 

Ceará, Nordeste do Brasil. A grande maioria dos participantes agiria de forma correta ao se 

depararem com uma serpente fora do seu habitat natural. O grupo “Biologia” não diferiu 

quanto a atitudes certas ou erradas quando comparado com os grupos “Polícia” e “Outra 

Formação”. Os assuntos “Diversidade” e “Riscos de Acidentes” foram os que mais 

despertaram a curiosidade dos participantes. Esses assuntos foram os únicos que apresentaram 

diferença entre os grupos sendo o grupo “Biologia” o que mais se interessou pelo tema 

“Diversidade”, e o grupo “Polícia” o que mais se interessou pelo tema “Riscos de Acidentes”. 

Do total de 31 nomes de serpentes citadas, as primeiras 10 perfizeram quase a totalidade das 

citações (93,21%), destacando-se “Jiboia”, “Cascavel” e “Coral”. Foram citados nomes de 

serpentes não nativas do Ceará ou do Brasil, além de animais que não representam as 

serpentes. O nível de escolaridade ou instrução são fatores que devem ser levados em 

consideração pelas políticas públicas para que seja atingida uma mudança positiva de 

comportamento em relação ao ambiente natural. A fauna nativa é mais conhecida do que a de 

outras regiões, provavelmente devido a maior probabilidade de encontros e a informações 

exógenas. Por fim, este estudo indica que as pessoas podem estar mudando de concepção em 

relação às serpentes e isso pode ser o resultado de uma maior disseminação de informações 

científicas. 

 

Palavras-chave: Conservação. Escolaridade. Etnoherpetologia. Etnozoologia. Ofidios. 



 

 

ABSTRACT 

 

The ethnozoology studies the interactions between human and animals, and it also seeks to 

understand what influences people's attitudes towards this group. Education positively 

influences people's attitudes toward snakes, a group which has been traditionally target of 

many negative human attitudes. This study aims to investigate the knowledge and attitudes of 

students and professionals towards snakes. Data were collected between July 2010 and 

December 2013. A total of 1,142 questionnaires were applied to basic and higher level 

students and police officers who would work in the countryside of Ceará, Northeastern Brazil. 

Most of the participants would act correctly when faced with a snake out of its natural habitat. 

There were no differences in the number of right or wrong attitudes when the "Biology" group 

with "Police" group and "Other Education" group. The subjects "Diversity" and "Accident 

Hazards" were the most often chosen by the participants. "Biology" group was most interested 

on "Diversity", and "Police" group was most interested in the "Accident Hazards". A total of 

31 popular names of snakes were cited. The first 10 totaled almost all the citations (93.21%), 

especially "Jiboia/Cobra-de-veado", "Cascavel" and "Coral". Names of non-native snakes of 

Ceará and Brazil were cited, as well as animals that are not snakes. The level of education or 

instruction are factors that should be considered by public policies in order to reach attitude's 

changes towards the natural environment. Native fauna is better known than that of other 

regions and this may be the result of an increased probability of encounter with these animals. 

The influence of the media may be the reason of the citation of non-native snakes. This study 

indicates that people may be changing conception toward snakes and may be the result of 

greater dissemination of scientific information. 

 

Keywords: Conservation. Education. Ethnoherpetology. Ethnozoology. Ophidians. 
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Resumo 

Introdução: A etnozoologia é uma área científica que estuda as várias interações entre o 

homem e os animais sendo um dos seus objetivos entender o que influencia as atitudes das 

pessoas em relação a esse grupo. A escolaridade influencia positivamente as atitudes das 

pessoas em relação às serpentes, grupo de animais que tem sido tradicionalmente alvo de 

muitas atitudes negativas humanas. Este estudo objetiva investigar o conhecimento e as 

atitudes de estudantes e profissionais em relação à ofiofauna. 

Métodos: Os dados foram coletados entre julho de 2010 e dezembro de 2013 perfazendo um 

total de 1.142 questionários que foram aplicados a estudantes de nível básico e superior e a 

policiais que iriam trabalhar no interior do Estado do Ceará, Nordeste do Brasil. 

Resultados: A grande maioria dos participantes agiria de forma correta ao se depararem com 

uma serpente fora do seu habitat natural. O grupo “Biologia” não diferiu quanto a atitudes 

certas ou erradas quando comparado com os grupos “Polícia” e “Outra Formação”. Os 

assuntos “Diversidade” e “Riscos de Acidentes” foram os que mais despertaram a curiosidade 

dos participantes. Esses assuntos foram os únicos que apresentaram diferença entre os grupos 

sendo o grupo “Biologia” o que mais se interessou pelo tema “Diversidade”, e o grupo 

“Polícia” o que mais se interessou pelo tema “Riscos de Acidentes”. Do total de 31 nomes de 

serpentes citadas, as primeiras 10 perfizeram quase a totalidade das citações (93,21%), 

destacando-se “Jiboia”, “Cascavel” e “Coral”. Foram citados nomes de serpentes não nativas 

do Ceará ou do Brasil, além de animais que não representam as serpentes. 

Conclusão: O nível de escolaridade ou instrução são fatores que devem ser levados em 

consideração pelas políticas públicas para que seja atingida uma mudança positiva de 

comportamento em relação ao ambiente natural. A fauna nativa é mais conhecida do que a de 

outras regiões, provavelmente devido a maior probabilidade de encontros e a informações 

exógenas. Por fim, este estudo indica que as pessoas podem estar mudando de concepção em 

relação às serpentes, e isso pode ser o resultado de uma maior disseminação de informações 

científicas. 

 

Palavras-chave: Conservação. Escolaridade. Etnoherpetologia. Etnozoologia. Ofídios. 
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Abstract 

Background: The ethnozoology studies the interactions between human and animals, and it 

also seeks to understand what influences people's attitudes towards this group. Education 

positively influences people's attitudes toward snakes, a group which has been traditionally 

target of many negative human attitudes. This study aims to investigate the knowledge and 

attitudes of students and professionals towards snakes. The ethnozoology studies the 

interactions between human and animals, and it also seeks to understand what influences 

people's attitudes towards this group. Education positively influences people's attitudes 

toward snakes, a group which has been traditionally target of many negative human attitudes. 

This study aims to investigate the knowledge and attitudes of students and professionals 

towards snakes. 

Methods: Data were collected between July 2010 and December 2013. A total of 1,142 

questionnaires were applied to basic and higher level students and police officers who would 

work in the countryside of Ceará, Northeastern Brazil. 

Results: Most of the participants would act correctly when faced with a snake out of its 

natural habitat. There were no differences in the number of right or wrong attitudes when the 

"Biology" group with "Police" group and "Other Education" group. The subjects "Diversity" 

and "Accident Hazards" were the most often chosen by the participants. "Biology" group was 

most interested on "Diversity", and "Police" group was most interested in the "Accident 

Hazards". A total of 31 popular names of snakes were cited. The first 10 totaled almost all the 

citations (93.21%), especially "Jiboia/Cobra-de-veado", "Cascavel" and "Coral". Names of 

non-native snakes of Ceará and Brazil were cited, as well as animals that are not snakes. 

Conclusions: The level of education or instruction are factors that should be considered by 

public policies in order to reach attitude's changes towards the natural environment. Native 

fauna is better known than that of other regions and this may be the result of an increased 

probability of encounter with these animals. The influence of the media may be the reason of 

the citation of non-native snakes. This study indicates that people may be changing 

conception toward snakes and may be the result of greater dissemination of scientific 

information. 

Keywords: Conservation. Education. Ethnoherpetology. Ethnozoology. Ophidians. 
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Introdução 

A etnozoologia é a ciência que estuda várias interações da cultura humana com os 

animais, e suas raízes se iniciam em um passado distante com as primeiras relações entre 

esses grupos [1]. Um dos objetivos da etnozoologia é entender quais fatores influenciam as 

atitudes das pessoas em relação aos animais [2-5]. Essas atitudes podem ser influenciadas 

pelo gênero [2], pela idade [6], pelo medo [7], pela cultura [8], pela escolaridade, 

conhecimento da biologia do animal ou pelo tipo de formação [4, 7, 9,10]. 

O estudo realizado por Moura et al. (2010) com funcionários de um parque 

nacional e moradores de áreas circunvizinhas mostra que a escolaridade dos participantes foi 

decisiva no tipo de atitude tomada diante de serpentes, no qual os indivíduos menos hostis 

foram aqueles mais instruídos. Prokop e Tunnicliffe (2008) e Prokop et al. (2009) mostraram 

que o maior conhecimento sobre a biologia de alguns animais faz com que as pessoas tenham 

mais atitudes positivas em relação a eles. 

As pessoas apresentam um grande conhecimento sobre a fauna e a flora local, 

sendo, muitas vezes, capazes de conhecer detalhes específicos de algumas espécies desses 

grupos [2,11,12]. As pessoas, por exemplo, utilizam características morfológicas e 

comportamentais para diferenciar espécies locais de abelhas sem ferrão [12] e são capazes de 

reconhecer as serpentes nativas [2]. Vários estudos, realizados tanto no Brasil quanto em 

outros países, como no Paquistão, mostraram que na maioria dos casos os habitantes locais 

apresentavam um grande conhecimento e uma estreita associação com a flora regional [11]. 

Serpentes é um grupo de animais muito importante para estudos de 

etnoherpetologia visto que está envolvido em mitos, lendas e crenças, é utilizado para fins 

medicinais e religiosos, para alimentação, como animais de estimação, além de despertarem 

sentimentos e atitudes negativas fazendo com que muitas vezes sejam mortas de forma 

indiscriminada pela população [2,7,8,13-15]. Ceríaco (2012) sugere que programas de 

educação ambiental devem focar no esclarecimento sobre o grau de perigo e utilidade das 

serpentes mediante a apresentação de características reais desses animais confrontando com o 

folclore e com características estéticas. Assim, as pesquisas em etnobiologia podem gerar 

apoio para esforços de conservação desses animais, e estudos que investigam a percepção do 

ser humano em relação aos animais podem ser cruciais para otimizar esses esforços [14]. 

Neste estudo pretende-se: (1) verificar quais são as serpentes que os visitantes 

mais conhecem; (2) verificar se elas fazem parte da ofiofauna local; (3) comparar as possíveis 



17 

 

atitudes dos visitantes ao entrarem em contato direto com uma serpente fora do seu habitat 

natural; (4) verificar se o tipo de formação influencia no tipo de atitude tomada; (5) identificar 

o tema relacionado às serpentes que mais despertam a curiosidade e; (6) verificar se o tipo de 

formação influencia a escolha do tema relacionado às serpentes. 

 

Materiais e Métodos 

Área de estudo 

O estudo foi realizado no estado do Ceará, localizado no bioma Caatinga da 

região Nordeste do Brasil, o qual possui uma população estimada de 8.842.791 habitantes e 

uma área total de 148.920,471 km2 [16]. A região possui ampla variação fitofisionômica 

como um complexo vegetacional litorâneo, florestas tropicais plúvio-nebular, pluviais, 

caducifólia espinhosa, paludosa marítima, mista e xeromorfa, além das caatingas, Carrasco e 

Cerrado [17], possibilitando assim a existência de uma grande biodiversidade. O clima dessa 

região é caracterizado por ser semiárido, quente, com baixa pluviosidade (entre 250 e 800 mm 

anuais) onde existem duas estações distintas durante o ano, uma estação chuvosa, que dura de 

3 a 5 meses, com chuvas irregulares, torrenciais, locais e de pouca duração e a época seca, que 

dura de 7 a 9 meses, quase sem chuvas [18]. 

Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada no Núcleo Regional de Ofiologia da Universidade 

Federal do Ceará (NUROF-UFC), localizado no campus do Pici, na cidade de Fortaleza. 

Esses dados foram coletados a partir de um projeto de extensão intitulado “Programa de 

Revitalização do Núcleo Regional de Ofiologia da Universidade Federal do Ceará: Exposição, 

Divulgação e Treinamento sobre Serpentes e Ofidismo para a Comunidade Estudantil”, que 

existe desde 2005 e apresenta um planejamento com visitas cuja, duração varia entre três a 

quatro horas, sendo dividido em três partes: (1) visitação à exposição (parte I), (2) palestra 

interativa sobre serpentes e ofidismo e (3) visitação à exposição (parte II). Na primeira parte 

da visitação à exposição os participantes são postos para interagir visualmente com serpentes 

vivas mantidas em recintos seguros, com exemplares conservados em via úmida (álcool 70%) 

e com banners que mostram informações sobre algumas serpentes peçonhentas que ocorrem 

no estado, bem como sobre formas de diferenciar animais que devido a sua morfologia são 

frequentemente confundidos com serpentes. Nesse momento os membros do núcleo 
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acompanhavam os visitantes, porém não forneciam nenhum tipo de informação sobre 

serpentes, ofidismo ou outros animais similares às serpentes. Após essa primeira parte os 

visitantes eram levados a uma sala de aula, onde eram acomodados e inicialmente solicitados 

a responder um questionário semiestruturado. Logo após participavam de uma palestra 

interativa relacionada a serpentes e ao ofidismo, com enfoque nas espécies regionais. As 

perguntas dos visitantes podiam ser respondidas na segunda parte da visitação à exposição e 

para isso tinham o apoio dos membros que faziam parte da equipe do NUROF-UFC. 

Antes de responderem os questionários os visitantes eram informados sobre a 

finalidade da pesquisa e que a participação não era obrigatória. Nenhum dado pessoal dos 

participantes como nome ou número de algum documento oficial, foi coletado, apenas 

informações sobre o conhecimento e experiência dos mesmos em relação às serpentes. 

O questionário 

Para esta pesquisa, o questionário foi aplicado entre junho de 2010 e dezembro de 

2013 perfazendo um total de 1.142 participantes. Dez itens faziam parte do questionário os 

quais poderiam ser itens simples, com apenas uma pergunta, ou composto, com mais de uma 

pergunta (Apêndice A). Para o presente estudo foram utilizadas as seguintes perguntas: (1) 

“Você sabe o nome de alguma serpente?”, em caso afirmativo, o visitante deveria escrever o 

nome de alguma delas, sendo permitida a citação de mais de uma; (2) “Você sabe o que fazer 

ao se deparar com uma serpente que esteja fora do seu habitat natural, uma casa, por 

exemplo?”, em caso afirmativo, os visitantes deveriam responder como eles agiriam. O último 

item utilizado foi (3) “O que relacionado às serpentes lhe desperta mais curiosidade?”. Esse 

era um item de múltipla escolha no qual o visitantes poderiam escolher entre um ou mais dos 

seguintes itens: Reprodução, Alimentação, Diversidade, Riscos de Acidentes e Mitos e 

Lendas. Nem todas as perguntas dos questionários foram respondidas. 

Divisão dos grupos 

A totalidade dos participantes englobou jovens e adultos, homens e mulheres, com 

níveis educacionais do ensino fundamental, médio e superior. Além do grupo que comporta 

todos os participantes foram criados mais três grupos que levou em consideração o tipo de 

instrução dos indivíduos. Dessa forma, uma parte dos visitantes (n = 582) foi dividida em três 

grupos: Polícia, Biologia e Outra Formação. O grupo “Polícia” (n = 173) foi formado por 

integrantes da Polícia Militar do Estado do Ceará. O grupo “Biologia” (n = 215) foi formado 

por estudantes do curso Ciências Biológicas das duas maiores universidades públicas do 
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estado, Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade Estadual do Ceará (UECE). O 

grupo “Outra Formação” (n = 194) foi formado por estudantes de diversos cursos, como: 

Agronomia, Engenharia de Pesca, Zootecnia, Especialização em Vigilância e Controle de 

Endemias, Segurança do Trabalho e estudantes de uma escola profissional localizada na 

região metropolitana de Fortaleza. O intuito dessa divisão foi descobrir como esses grupos se 

comportam quanto às atitudes em relação às serpentes e quanto ao que mais desperta 

curiosidade em relação a esse grupo taxonômico. 

Atitudes: tipos e riscos 

As possíveis atitudes dos visitantes em relação às serpentes foram divididas em 

grupos que levaram em consideração tanto o tipo quanto o risco das atitudes (Tabela 1). 

Sendo assim, quanto ao tipo, as atitudes foram classificadas em cinco grupos: (1)“acionar 

órgãos competentes ou profissionais qualificados”, (2)“capturar a serpente”,(3) “causar 

estresse à serpente”, (4)“não causar estresse a serpente” e (5)“pedir ajuda a um leigo”, além 

do grupo “sem classificação”. Segue alguns exemplos de atitudes classificadas em cada um 

dos cinco grupos: (1) “acionar o IBAMA (Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis) ou Bombeiros (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará)” e 

“chamar a CPMA (Batalhão Policial Militar Ambiental)”; (2) “tentar capturar de maneira 

mais protegida” e “capturar e devolve ao seu habitat”; (3) “matar” e “tocar fogo nela”; (4) 

“deixar ela ir embora” e “manter a calma”; e (5) “chamar alguém para tirar a serpente” e 

“chamar meu pai”. As seguintes atitudes foram incluídas ao grupo “sem classificação”, pois 

não se encaixavam em nenhum dos cinco grupos: “carregar remédio para veneno”, “caso seja 

peçonhenta ter cuidado”, “falar das pessoas”, “jogar fora”, “levar ao pronto socorro”, “tive 

aulas básicas no curso de bombeiro” e “vai depender da cobra”. 

Quanto ao risco, foram classificadas como “certa” ou “errada”. A classificação 

entre certa ou errada levou em consideração o risco de lesão tanto para a pessoa envolvida 

quanto para a serpente. Dessa forma, todas as atitudes contidas nos grupos “acionar órgãos 

competentes ou profissionais qualificados” e “não causar estresse a serpente” foram 

classificadas como certas enquanto aquelas dos grupos “capturar a serpente”, “causar estresse 

à serpente” e “pedir ajuda a um leigo” foram classificadas como errada. Algumas respostas (n 

= 34) tiveram duas classificações quanto aos tipos e ao risco das atitudes visto que 

expressavam mais de uma ação. Por exemplo, a atitude “pegar um pau e matar ou ligar para 

polícia e bombeiros” foi classificada nos grupos “acionar órgãos competentes ou profissionais 

qualificados” e “causar estresse à serpente”. 
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Tabela 1: Descrição e classificação dos grupos segundo as atitudes dos visitantes 
Classificação dos grupos de atitudes Classificação do Risco Exemplo 

(1) "acionar órgãos competentes ou 
profissionais qualificados” 

Certo 
(1.1) Acionar o IBAMA; 
(1.2) Acionar os Bombeiros; 
(1.3) Chamar a CPMA 

(2) "capturar a serpente” Errada 

(2.1) Tentar capturar de maneira mais 
protegida; 
(2.2) Capturar e devolve o animal ao seu 
habitat 

(3) “causar estresse à serpente” Errada 
(3.1) Matar 
(3.2) Tocar fogo nela 

(4) "não causar estresse a serpente” Certa 
(4.1) Deixar ela ir embora; 
(4.2) Manter a calma. 

(5) "pedir ajuda a um leigo” Errada 
(5.1) Chamar alguém para tirar a serpente; 
(5.2) Chamar meu pai. 

(6) “sem classificação” - 
Contém atitudes que não se encaixavam 
em nenhum dos cinco grupos 

 

Análise dos dados 

A análise dos dados foi feita através do índice de Frequência Relativa de Citação 

(FRC) [19] a qual é comumente utilizada em trabalhos de etnobiologia (e.g.: [11,20]). 

 

FRC = (FC/N) x 100  0% < RFC < 100%; onde, 

 

 

FC - representa o número de vezes que a informação foi citada pelos visitantes; 

N - representa o número total de citações. 

 

Dessa forma foi possível saber quais seriam os principais tipos de atitudes, os 

assuntos sobre serpentes que mais despertavam curiosidade e quais as serpentes mais 

conhecidas pelos visitantes. 

O teste Qui-Quadrado foi usado para avaliar se houve predominância entre as 

atitudes certas ou erradas para a totalidade dos participantes. O mesmo teste foi utilizado para 

verificar se houve relação entre a quantidade de atitudes ou erradas e o tipo de formação 

quando comparado com os grupos “Biologia” x “Polícia” e “Biologia” x “Outra Formação”. 

Um teste de proporção verificou se houve diferença entre os assuntos que mais despertavam 

curiosidade entre os grupos “Biologia”, “Polícia” e “Outra Formação”. Essas análises foram 

feitas tomando como nível de significância P < 0,05 através do programa R ver. 3.0.2 [21]. 

 



21 

 

Resultados 

Tipos de atitudes dos visitantes 

A Tabela 2 mostra os grupos de atitudes e suas respectivas quantidades de 

citações e FRC. A maioria dos participantes (FRC = 74,09%) acionaria um órgão competente 

ou um profissional qualificado ou não causariam estresse à serpente. Mais da metade dos 

participantes não responderam esse item. 

 

Tabela 2: Grupos de atitudes dos visitantes do Núcleo Regional de Ofiologia da Universidade Federal do Ceará 
(NUROF-UFC) ao se depararem com uma serpente fora do seu habitat natural. 

Atitudes Nº de citações FRC 

Acionar órgãos competentes ou profissionais qualificados 225 41.06 

Não causar estresse à serpente 181 33.03 

Capturar a serpente 99 18.06 

Causar estresse à serpente 29 5.29 

Pedir ajuda a um leigo 14 2.55 

Não responderam 619 

Respostas com duas classificações 34  
 

As atitudes dos visitantes quanto ao risco 

Foi citado um total de 406 atitudes certas e 142 erradas. Houve diferença entre a 

quantidade de atitudes certas e erradas em relação ao total de visitantes (χ2 = 149,00, gl = 1, P 

< 2,2.10-16) e a maioria agiria de forma segura ao entrarem em contato com uma serpente fora 

do seu habitat natural. Porém, não houve relação entre a quantidade de atitudes certas e 

erradas e o tipo de formação (“Biologia” x “Polícia”: χ2 = 0,87, gl = 1, P = 0,35; “Biologia” x 

“Outra Formação”: χ2 = 0,01, gl = 1, P = 0,93; Figura 1). Dessa forma, o tipo de formação 

parece não influenciar a ocorrência de atitudes corretas em relação às serpentes. 

Assuntos que mais despertaram curiosidade sobre serpentes  

Os assuntos “Diversidade”, “Riscos de Acidentes” e “Mitos e Lendas” foram os 

que mais suscitaram a curiosidade da totalidade dos participantes, respectivamente, 

perfazendo mais de três quartos do total de citações (Tabela 3). A quantidade de indivíduos 

por quantidade de itens escolhidos para os grupos “Biologia”, “Polícia” e “Outra Formação” 

estão contidos na Tabela 4. 
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Figura 1: Número de atitudes certas ou erradas citadas pelos visitantes do Núcleo 
Regional de Ofiologia da Universidade Federal de Ceará para os grupos “Biologia”, 
“Polícia” e “Outra Formação”. 
 

 

Tabela 3: Assuntos que mais despertaram a curiosidade dos visitantes do Núcleo Regional de Ofiologia da 
Universidade Federal do Ceará (NUROF-UFC), tanto para o total de participantes quanto para os grupos 
Biologia, Polícia e Outra Formação. Cada participante poderia escolher um ou mais temas 
Assunto Total FRC Biologia Polícia Outra Formação 

Diversidade 438 35.27 123 42 79 

Risco de acidentes 300 24.15 61 81 69 

Mitos e lendas 203 16.34 43 37 38 

Alimentação 173 13.93 42 15 24 

Reprodução 128 10.3 20 8 13 

 

 

Tabela 4: Quantidade de indivíduos por grupo que responderam entre uma e cinco curiosidades em relação às 
serpentes. 

Número de itens respondidos Número de visitantes 

Biologia Polícia Outra Formação 

1 168 164 130 

2 23 8 17 

3 15 1 6 

4 4 0 4 

5 2 0 5 

Não responderam 3 0 32 
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Houve diferença entre a proporção de pessoas interessadas pelos temas 

“Diversidade” (χ2 = 18.93, gl = 2, P = 7.76.10-5) e “Riscos de Acidentes” (χ2 = 28,47, gl = 2, P 

= 6,583.10-7), resultado não encontrado para “Mitos e Lendas” (χ2 = 2,27, gl = 2, P = 0,32), 

“Alimentação” (χ2 = 4,62, gl = 2, P = 0,10) e “Reprodução” (χ2= 1,3142, gl = 2, P = 0,52) em 

relação aos grupos “Biologia”, “Polícia” e “Outra Formação”. O grupo “Biologia” foi o que 

mais citou o assunto “Diversidade”, enquanto que o grupo “Polícia” foi o que mais citou o 

tema “Riscos de Acidentes”. 

As serpentes mais conhecidas 

A Tabela 5 mostra os nomes populares de serpentes que foram citadas pelo 

conjunto de todos os participantes. Foi citado um total de 31 nomes populares de serpentes. 

Os nomes populares encontrados na tabela podem representar uma única espécie, espécies de 

mesmo táxon ou de táxons distintos, visto que não se tratam de um nome científico. As 

citações referentes a “Jiboia” e “Cobra-de-veado” foram colocadas em um único grupo por 

representarem a espécie Boa constrictor e outro grupo foi formado juntando-se as citações 

“Sucuri” e “Anaconda” que representam a espécie Eunectes murinus. 

Os nomes referentes as 10 serpentes mais citadas correspondem a 93,21% do 

total, com destaque para “Jiboia”, “Cascavel” e “Coral” que juntas compõem 61,54% das 

citações. Ainda entre os nomes referentes as 10 serpentes mais citadas, seis representam as 

peçonhentas perfazendo um total de 55,66% das citações. Dentre elas merecem destaque 

“Cascavel”, “Coral” e “Jararaca” que foram os três nomes mais citados dentre os que 

designam esse tipo de serpentes, com um total de 45,99% das citações. 

Foram citados sete nomes populares de serpentes que não ocorrem no estado do 

Ceará [22-26] (FRC = 6%), das quais apenas três (FRC = 0,28%) ocorrem no Brasil como 

“Jararacuçu”, “Urutu” e “Periquitamboia”. Outros nomes populares como “Naja”, “Píton”, 

“Mamba-negra” e “Serpente-real” (“cobra-real”) designam serpentes que ocorrem na África e 

na Ásia e juntas foram citadas 5,72% das vezes. “Naja” foi o sexto nome popular mais citado 

(FRC = 4,51%). 

Alguns nomes populares que não se referem a serpentes também foram citados, 

como “Cobra-de-duas-cabeças” (FRC = 0.43%) e “Cecília” (FRC = 0,07%). “Cobra-de-duas-

cabeças” é o nome popular utilizado para se referir às anfisbenas enquanto “Cecília” se refere 

a um grupo de anfíbios. 
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Discussão 

As atitudes dos visitantes 

A escolaridade e o conhecimento mais aprofundado sobre a biologia de um 

determinado animal resultam em maior quantidade de atitudes certas ou positivas em relação 

a esse animal, mesmo para aquele pouco apreciado pelas pessoas [4,9]. Assim, o grande 

número de citações relativas a atitudes certas pode estar diretamente relacionado ao nível de 

escolaridade dos participantes que em sua maioria cursavam o ensino médio ou superior 

(89,97%). Além da formação convencional, um maior nível de instrução pode ser o resultado 

de maior acesso a informação [27], como sugerido em outros estudos [2,3,5]. 

Sabe-se que a educação influencia o tipo de atitude em relação aos animais 

[2,4,7,9,10,]. Assim, esperava-se que o grupo “Biologia”, formado exclusivamente por 

estudantes de Ciências Biológicas, fosse o que mais saberia agir de forma segura ao encontrar 

uma serpente fora do seu habitat, pois se espera que tenham maior conhecimento sobre 

animais selvagens, incluindo serpentes, do que estudantes de outros cursos. Porém, esse 

resultado não foi encontrado. Esse resultado pode ter sido influenciado pela área de formação 

dos participantes que, em sua maioria, faziam parte de cursos relacionados às Ciências 

Naturais [7], ou apresentavam grande probabilidade de lidar com serpentes em seu ofício. 
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Tabela 5: Nomes populares citados pelos visitantes do Núcleo Regional de Ofiologia da Universidade Federal 
de Ceará (NUROF-UFC), quando questionados sobre quais serpentes conheciam. 
Nomes citados Nº de citações FRC 

Jiboia/Cobra-de-veado 360 25.79 

Cascavel 307 22 

Coral 192 13.75 

Jararaca 143 10.24 

Sucuri/Anaconda 106 7.6 

Naja 63 4.51 

Surucucu 53 3.8 

Cobra-verde 36 2.58 

Corre-campo 22 1.58 

Coral-verdadeira 19 1.36 

Salamanta 13 0.93 

Cobra-de-cipó 12 0.86 

Píton 11 0.79 

Coral-falsa 10 0.72 

Jararaca-verdadeira 7 0.5 

Caninana 7 0.5 

Cobra-de-duas-cabeças 6 0.43 

Jararaca-falsa 5 0.35 

Mamba-negra 5 0.35 

Víbora 4 0.28 

Cobra-preta 3 0.21 

Cobra-d'água 3 0.21 

Papa-ovo 2 0.14 

Jararacuçu 2 0.14 

Cecília 1 0.07 

Muçurana 1 0.07 

Urutu 1 0.07 

Periquitamboia 1 0.07 

Serpente-real 1 0.07 

 

A grande quantidade de pessoas agindo corretamente em relação a serpentes fora 

de seu hábitat natural também foi encontrado por Soares et al. (2014) para funcionários 

terceirizados da Universidade Federal do Ceará, Nordeste do Brasil. Em um estudo realizado 

em Minas Gerais, Sudeste do Brasil, Moura et al. (2010) encontraram o mesmo resultado, 

porém apenas para o grupo formado por funcionários de um parque nacional que além de 

estarem em constante contato com atividades educativo-ambientais, era o grupo de maior 

escolaridade. 

A maioria das respostas relacionadas a causar estresse à serpente se referira a 

matar o animal (FRC = 93,1%). Esse tipo de atitude pode ser decorrente do fato de as pessoas 
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não saberem diferenciar se uma serpente é peçonhenta ou não, atribuindo à maioria ou a todas 

elas um potencial letal, despertando atitudes negativas como ódio e medo [4,28]. Essa atitude 

juntamente com as principais pressões que conduzem diretamente a perda da biodiversidade, 

como o consumo humano global de bens ecológicos, fragmentação do habitat, mudanças 

climáticas, poluição, sobre-exploração e espécies invasoras [29], contribuem para a 

diminuição da biodiversidade de serpentes, além de poder causar um acidente, por vezes 

grave e fatal, ao indivíduo que toma tal atitude. Logo, faz-se necessário um maior 

investimento em programas de educação ambiental a fim de mitigar esse tipo de atitude e a 

perda da biodiversidade. 

Curiosidades sobre as serpentes 

Um diferencial do presente estudo foi avaliar qual o assunto relacionado às 

serpentes mais interessam às pessoas. Como esses animais costumam ser culturalmente 

rejeitados, despertando atitudes negativas, esperava-se que houvesse um maior interesse por 

assuntos relacionados a acidentes ofídicos. A não constatação desse fato indica que as pessoas 

podem estar mudando de concepção em relação a esse grupo e isso pode ser o resultado de 

uma maior disseminação de informações científicas. A influência de meios de comunicação 

foi encontrada em um estudo realizado por Frazão-Moreira et al. (2009), no qual o 

conhecimento dos participantes considerados como mais informados sobre plantas medicinais 

originava-se de livros e programas de TV. Esse fato pode ter influenciado nossos resultados e 

mais estudos são necessários para que essa dúvida seja esclarecida, assim como para avaliar 

essa possível mudança de comportamento. 

Comparando os grupos “Biologia”, “Polícia” e “Outra Formação” quanto aos 

assuntos que mais os interessavam foi possível verificar que houve diferença apenas quanto a 

“Diversidade” e “Riscos de Acidentes”, sendo que o primeiro foi mais escolhido pelo grupo 

“Biologia” e o segundo pelo grupo “Polícia”. Esperava-se que o grupo “Biologia” fosse o 

mais interessado nos assuntos relacionados aos aspectos biológicos como “Diversidade”, 

“Alimentação” e “Reprodução”, porém isso se mostrou verdadeiro apenas em relação ao 

primeiro. O tema “Diversidade” foi o mais escolhido pelo grupo “Biologia” e pode estar 

relacionado ao fato de ser um tema biológico de grande importância para a sociedade atual 

[29-32], sendo alvo de importantes discussões políticas que com frequência são veiculadas na 

mídia. 

O grupo “Polícia” foi formado exclusivamente por policiais que estavam se 

preparando para trabalhar no interior do estado do Ceará, onde é mais provável o encontro 
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com serpentes devido a essa região possuir maiores áreas de vegetação aumentando a 

probabilidade de encontro com esses animais e fazendo com que a preocupação com acidentes 

ofídicos fosse mais importante. 

As serpentes conhecidas 

As principais serpentes conhecidas pelos visitantes são de grande importância 

médica (“Cascavel”, “Coral”, “Jararaca”, “Naja”, “Surucucu” e “Coral-verdadeira”) [33-36], 

cultural, seja devido a crenças, mitos ou lendas [2,13,15,37,38], ou apresentam características 

singulares que fazem com que sejam facilmente conhecidas [2] como o guizo das cascavéis e 

o padrão de coloração das corais. 

O nome mais citado foi “Jiboia/Cobra-de-veado” (Boa constrictor). Isso pode 

estar relacionado a sua ampla distribuição geográfica, desde o centro da Argentina até o norte 

do México [39,40]. Também vem sendo muito utilizada como animal de estimação podendo 

ser encontrada tanto em criadouros legalizados quanto de forma ilegal. Um estudo realizado 

por Alves et al. (2014) com estudantes do ensino primário do município de Sumé, Estado da 

Paraíba, Nordeste do Brasil, encontrou que a segunda serpente mais reconhecida foi a 

“Jiboia/Cobra-de-veado” e que isso se deve ao fato de essa espécie ser a maior que ocorre na 

região semiárida do Nordeste do Brasil. A segunda serpente não peçonhenta mais citada foi a 

“Sucuri/Anaconda” (Eunectes murinus). Essa espécie, juntamente com algumas do gênero 

Python, representam as maiores serpentes viventes [41]. Um fato que tornou a serpente 

Eunectes murinus muito conhecida foi a veiculação do filme “Anaconda” lançado em 1997, 

pela Columbia Pictures. 

Seis dos 10 nomes mais citados se referem a serpentes consideradas peçonhentas, 

evidenciando que os acidentes ofídicos ainda possuem grande influência no medo das 

pessoas. Elas são de grande importância médica e cultural [2,14,28,33-35,]. As duas mais 

citadas possuem características morfológicas específicas do gênero como a presença de guizo 

(“Cascavel”) e o padrão de coloração em forma de anéis (“Coral”), facilitando o 

conhecimento sobre esses animais. Micrurus ibiboboca (“Coral”) e Crotalus durissus 

(“Cascavel”) foram, respectivamente, a primeira e a terceira serpente mais reconhecidas por 

estudantes do ensino básico no Nordeste do Brasil [2]. A “Jararaca” é uma serpente muito 

importante, pois está envolvida na maioria dos acidentes ofídicos no Brasil [33,34,36,42], o 

que pode explicar o grande número de citações desse grupo. “Naja” foi o único nome popular 

mais citado entre as serpentes peçonhentas que se refere a um grupo que não ocorrem no 

Estado do Ceará (Naja sp.), mas no continente africano e asiático [43]. Um dos motivos pelo 
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qual pode ter sido uma das serpentes mais citadas é a grande disseminação de informação 

através da mídia, seja por reportagens, filmes ou documentários. 

Foram citados sete nomes de serpentes que não ocorrem no estado do Ceará: 

“Jararacuçu” (Bothrops jararacussu), “Urutu” (Bothrops alternatus), “Periquitamboia” 

(Corallus caninus), “Naja” (Naja sp.), “Píton” (Python sp.), “Mamba-negra” (Dendroaspis 

polylepis) e “Serpente-real” (“Cobra-real”) (Ophiophagus hannah), das quais apenas as três 

primeiras ocorrem no Brasil. Foram nomes pouco citados, exceto “Naja”, indicando que as 

pessoas conhecem principalmente espécies de ocorrência local, mas também aquelas são de 

grande importância médica, cultural e amplamente conhecidas através da mídia. Resultado 

semelhante foi encontrado por Alves et al. (2014), no qual as serpentes mais reconhecidas 

pelos participantes foram aquelas que são nativas da região ou aquelas que podem ser 

conhecidas devido a influência da mídia. 

 

Conclusão 

As pessoas tendem a conhecer mais profundamente a fauna da região onde 

habitam, provavelmente devido a uma maior probabilidade de encontro com esses indivíduos, 

mas também conhecem a fauna de outras regiões e isso pode ser o resultado do maior acesso a 

informações exógenas que podem ser adquiridas por meio da mídia como programas de TV, 

documentários, livros e internet. Além disso, a fauna local mais conhecida pode está 

diretamente relacionada com o risco que oferecem as pessoas e com características 

morfológicas marcantes desses indivíduos. 

O nível de escolaridade ou de instrução são fatores que devem ser levados em 

consideração pelas políticas públicas para que seja atingida uma mudança positiva de 

comportamento em relação ao ambiente natural. O maior acesso à informação por diversos 

meios de comunicação também pode causar mudanças positivas de comportamento o que 

pode ter influenciado os participantes do presente estudo a agir de forma segura ao encontrar 

uma serpente fora do seu habitat. 

Por fim, o presente estudo indica que as pessoas podem estar mudando de 

concepção em relação às serpentes e isso pode ser o resultado de uma maior disseminação de 

informações científicas. Visto que esse assunto não está totalmente esclarecido é necessário 

um maior investimento em estudos que enfoquem essa relação. 
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