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Escorpiões: um estudo de caso com alunos do Ensino
Fundamental em escolas dos municípios de Santa Teresa e
São Roque do Canaã, Espírito Santo, Brasil
Wesley Dondoni Colombo¹,* & Isabel De Conte Carvalho de Alencar²

RESUMO: Neste trabalho, nós realizamos um estudo etnoaracnológico com
alunos do Ensino Fundamental de quatro escolas dos municípios de Santa Teresa
e São Roque do Canaã, no estado do Espírito Santo (ES). Nós objetivamos
registrar a percepção dos alunos sobre os escorpiões. Entrevistamos 134
alunos com idades variando de 10 a 17 anos, de todas as séries finais do Ensino
Fundamental, entre junho e setembro de 2013. Os resultados evidenciam a
inclusão dos escorpiões e outros aracnídeos no domínio etnozoológico “inseto”,
além do desejo de matar os escorpiões. Ao mesmo tempo, constatamos o
despertar de interesse e curiosidade durante a intervenção nas escolas, quando
apresentamos os grupos de aracnídeos, incluindo morfologia, etologia e relação
com o ser humano. Concluímos que os conhecimentos dos alunos sobre os
escorpiões são importantes para se aprender mais a respeito da Etnoaracnologia
na região, proporcionando dados para a elaboração de estratégias de educação
ambiental e conservação da biodiversidade.
Palavras-chave: Aracnídeos, Etnoaracnologia, Etnociência, Etnozoologia.
ABSTRACT: (Scorpions: a case study with elementary school students in
schools in Santa Teresa and São Roque do Canaã, Espírito Santo, Brazil). In
this work, we carried out an ethnoarachnological study with elementary school
students from four schools in Santa Teresa and São Roque do Canaã cities, in
the state of Espírito Santo (ES). We aimed to record the students’ perceptions
on scorpions. We interviewed 134 students, ranging from 10 to 17 years old,
from all final grades of Elementary School, between June and September 2013.
The results evidenced the inclusion of scorpions and other arachnids in the
“insect” domain ethnozoological, in addition to the desire to kill the scorpions.
At the same time, we noticed the interest and curiosity aroused during the
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intervention in the schools, when we presented the arachnid groups, including
morphology, ethology and relation with the human being. We conclude that
students’ knowledge about scorpions is important in order to learn more about
ethno-technology in the region, providing data for the development of strategies
for environmental education and biodiversity conservation.
Keywords: Arachnids, Ethnoarachnology, Ethnoscience, Ethnozoology.
Introdução
A maioria da população desconhece os escorpiões, logo estes são
injustiçados e mal interpretados pelos homens (Mathiesen, 1988). O termo
escorpião foi empregado durante várias gerações para designar instrumentos de
tortura ou para matar (Mathiesen, 1988). Culturalmente, as religiões também
contribuem para reforçar o aspecto negativo para o grupo. Os escorpiões são
mencionados na Bíblia no livro do Apocalipse (Ap. 9, 10): “Tinham ferrão
na cauda, como escorpião. E era na cauda que estava o poder de atormentar
os homens durante cinco meses”, assimilando os escorpiões ao horror e ao
medo. Na mitologia egípcia foram frequentes suas representações; na mitologia
acádia (África), um de seus monstros era metade homem e metade escorpião,
sendo a própria encarnação do mal; para os maias, o escorpião personificava o
deus da caça e para os astecas os incluíam como um dos animais dedicados ao
“senhor dos infernos” (Fernández-Rubio, 1999). Na Astrologia o escorpião foi
uma das primeiras constelações reconhecidas pelos astrônomos da Babilônia,
indicando frequentemente maus presságios (Melic, 2002). Dentro da própria
ciência, deram horror a esses animais, pois vários gêneros possuem nomes
terríveis: Androctonus Ehrenberg, 1828 (homicida), Hadogenes Kraepelin,
1894 (nascido dos infernos) e Pandinus Thorell, 1876 (inteiramente terrível).
Os escorpiões pertencem ao Filo Arthropoda, subclasse Arachnida
e não são insetos, como pensam erradamente algumas pessoas (Martins et
al., 2008). Morfologicamente, os escorpiões têm o corpo dividido em três
regiões (prossomo, mesossomo e metassomo), apresentando uma morfologia
extremamente conservada, peculiar e facilmente identificável, especialmente
pelo longo metassomo e pela presença de palpos armados por pinças (Brandão
& Françoso, 2010). Os escorpiões são carnívoros alimentando-se principalmente
de insetos, como grilos e baratas. As preferências variam segundo a espécie,
seu tamanho, a quantidade de alimento disponível e o tipo e tamanho da presa
(Martins et al., 2008). A maioria dos escorpiões é de hábito crepuscular e
noturno, escondendo-se durante o dia sob troncos, pedras, cascas de árvore,
em fendas de rochas ou buracos no solo e outras espécies vivem próximas às
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construções humanas, sob os dormentes das linhas férreas, sob lajes de túmulos
e nas várzeas dos córregos das zonas urbanas, onde o lixo doméstico e o entulho
propiciam alimento farto e abrigo (Schmidt, 2008).
O início dos estudos com escorpiões no Brasil data na primeira metade
do século XIX com a descrição de Scorpio bahiensis por Perty em 1833. De
acordo com Almeida (2010), em 1836, C. L. Koch criou o gênero Tityus e
determinou Scorpio bahiensis, então denominada Tityus bahiensis, como
espécie-tipo. Em contrapartida, os modos de interação homem/fauna vêm
sendo registrados desde a época colonial (Piso, 1957). Destes, os estudos
etnozoológicos ainda são escassos quando comparados com os da Etnobotânica
(Costa-Neto, 2000). A pesquisa etnozoológica no país é insipiente e um dos
problemas mais sérios, em âmbito nacional, reside na falta de informações
elementares e descritivas sobre a fauna nacional, aliada a uma amostragem
bastante deficiente (Teixeira, 1992).
Estudos etnobiológicos enfocando os aracnídeos são extremamente
escassos em relação aos outros animais. No Brasil, dois trabalhos abordam
esta temática para o estado da Bahia (BA) (Costa-Neto, 1996; 2006), sendo
o primeiro sobre o uso do escorpião amassado como tratamento para picadas
causadas pelo próprio animal e o segundo sobre a investigação de conceitos,
conhecimentos e as atitudes dos habitantes do povoado de Pedra Branca (BA) em
relação às aranhas migalomorfas, conhecidas como caranguejeiras. Além destes,
um único estudo foi realizado no Espírito Santo com enfoque etnoaracnológico
no ensino de biologia (Colombo, 2015), envolvendo escorpiões e os saberes
populares de alunos do ensino médio. Assim, ainda não há trabalhos com este
enfoque para crianças em idade escolar do Ensino Fundamental, o que torna
este trabalho relevante e pioneiro.
Este trabalho é importante, pois além de ter sido executado no Espírito
Santo, estado com grandes índices de desmatamento (Mendes & Pandovan,
2000), é o segundo com o enfoque Etnoaracnológico no mesmo estado.
Diferente do primeiro que objetivou entender os saberes dos alunos do Ensino
Médio de uma escola de Santa Teresa-ES, este teve como foco os alunos do
Ensino Fundamental de quatro escolas de Santa Teresa-ES e São Roque do
Canaã-ES.
Diante do exposto, objetivamos registrar a percepção de alunos
do Ensino Fundamental dos municípios de Santa Teresa e São Roque do
Canaã sobre os escorpiões. Nós incluímos aqui a reunião dos principais
mitos e ideologias dos alunos em relação aos escorpiões e como os mesmos
influenciam seu dia a dia e por fim, promovemos, por meio de uma roda de
conversa, uma reflexão com os alunos sobre seus conceitos em relação aos
escorpiões.
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Material e Métodos
Área de estudo. Nós conduzimos o estudo em quatro escolas públicas situadas
nos municípios de Santa Teresa e São Roque do Canaã (Figura 1) do estado
do Espírito Santo.

Figura 1. Localização dos municípios de Santa Teresa (1) e São Roque do Canaã (2),
Espírito Santo, Brasil.
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São elas: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Frederico
Pretti” (Figura 2A), Escola Municipal de Ensino Fundamental “Ethevaldo
Damazio” (Figura 2B), Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
“David Roldi” (Figura 2C) e a Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino
Fundamental “Luiz Mônico” (Figura 2D). Entre os critérios utilizados para a
escolha de escolas de ambos os municípios como área de estudo, destacam-se:
localização; escassez de estudos da mesma linha de pesquisa; boa vontade dos
entrevistados em participar da pesquisa; alto índice de preservação e vegetação
nativa.

Figuras 2A-2D. Figura 2A. EEEFM “Frederico Pretti”. Figura 2B. EMEF “Ethevaldo
Damazio”. Figura 2C. EEEFM “David Roldi”. Figura 2D. EMEIEF “Luíz Mônico”.
Fonte: © Autores.

Coleta de dados. Nós coletamos os dados por meio de questionários (Anexo 1),
através de uma entrevista semiestruturada, no período de junho a agosto de 2013.
Nós realizamos a aplicação dos questionários nas escolas participantes, durante
o período de desenvolvimento do projeto, com o propósito de reconhecer, entre
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o público-alvo deste estudo, suas reações afetivas ou repulsivas e cognitivas.
Para isso, nós entrevistamos tantos alunos quanto possível do 6º ano ao 9º
ano. A forma de coleta dos dados foi não probabilística por conveniência, ou
seja, nós entrevistamos somente os indivíduos que permitiram o acesso ao seu
sistema de cognição e crenças.
Antes de iniciar a aplicação dos questionários, nós solicitamos que cada
entrevistado assinasse uma via do termo de consentimento livre e esclarecido.
Neste estudo de caso, todos os alunos participantes eram menores de idade,
logo, seus pais ou responsáveis assinaram por eles. Este termo segue todas
as recomendações estabelecidas pela Resolução 466/2012, que trata sobre
as diretrizes e normas que regulamentam as pesquisas envolvendo humanos
(Conselho Nacional de Saúde, 2013).
Desmistificação dos escorpiões e o contato com os alunos. Um dos aspectos
que deve ser considerado em uma pesquisa etnobiológica é o retorno da
pesquisa (Souza, 2007), aqui realizado por meio de palestras e rodas de
conversa informais. Devido a isso, após a averiguação dos conceitos sobre as
espécies de escorpião, nós realizamos palestras na EEEFM “Frederico Pretti”
(Figura 3A), na EMEF “Ethevaldo Damazio” (Figura 3B), na EMEIEF “Luiz
Mônico” (Figura 3C) e na EEEFM “David Roldi” (Figura 3D) com o intuito
de conscientizar os alunos do ensino fundamental sobre os aspectos ecológicos
e médicos das espécies de escorpiões ocorrentes na região onde vivem e
estudam. Ressaltamos que os alunos se sentiram muito à vontade e tiveram
suas ideologias respeitadas, conforme prevê a Etnobiologia. Estas visitas não
tiveram como objetivo impor o conhecimento acadêmico sobre os tradicionais
dos alunos, mas levar a eles novos conhecimentos, como por exemplo, porque
os escorpiões são considerados aracnídeos; porque são mais próximos das
aranhas; o que significa ser inseto; primeiros socorros em caso de acidentes e
reconhecimento de espécies com interesse médico.
Após apresentar os dados da pesquisa para os alunos e conversar sobre
os escorpiões, nós apresentamos os representantes das principais Ordens de
aracnídeos: Araneae (Figura 4A), Opiliones (Figura 4B), Pseudoscorpiones
(Figura 4C), Acari (Figura 4D), Scorpiones (Figura 4E) e Amblypygi (Figura
4F). Com o auxílio de microscópios estereoscópios os alunos conseguiram
observar estruturas morfológicas peculiares desta Subclasse, como os pedipalpos
e quelíceras, por exemplo.
Análise de dados. Nós organizamos as perguntas do questionário em categorias,
como disposto a seguir, visando facilitar a análise dos dados coletados.
1. Caracterização do usuário: representam as respostas em relação a idade,
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Figuras 3A-3D. Alunos interagindo e observando os aracnídeos durante as palestras.

gênero e série dos alunos participantes;
2. Caracterização do tema: perguntas conceituais sobre os escorpiões e
aracnídeos de forma geral. Abrange as perguntas de 1 a 3 do questionário;
3. Caracterização etnozoológica: perguntas conceituais sobre os escorpiões,
em que as respostas são advindas do conhecimento do próprio aluno, não
existindo respostas certas ou erradas, mas sim diferentes. Abrange as perguntas
de 4 a 16 do questionário.
As perguntas fechadas trouxeram alternativas específicas, de tal modo
que suas respostas foram tabuladas e analisadas estatisticamente. Entretanto, as
perguntas abertas permitiram liberdade ilimitada de respostas, sendo divididas
e organizadas em categorias (categorização). A categorização é uma operação
de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e,
seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com critérios
previamente definidos (Bardin, 2009). Nós classificamos e categorizamos as
respostas segundo o critério semântico. Respostas em branco também foram
consideradas para a análise. Usamos as técnicas de indução analítica, mediante
leitura sucessiva das respostas (Ardoino, 1998), para criar as categorias, bem
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Figuras 4A-4F. Figura 4A. Ordem Araneae. Figura 4B. Ordem Opiliones. Figura 4C.
Ordem Pseudoscorpiones. Figura 4D. Ordem Acari. Figura 4E. Ordem Scorpiones.
Figura 4F. Ordem Amblypygi. Fonte: © Pedro Henrique Martins & Arthur Anker

como agrupar depois as respostas.
Para confecção do dendograma nós utilizamos as respostas da pergunta
9 do questionário sobre os animais mais próximos dos escorpiões. Ressaltamos
que ao longo do texto quando são citadas as respostas dos participantes
utilizamos necessariamente a linguagem própria do respondente.
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Resultados
Nós entrevistamos 134 alunos, sendo 52 da EMEF “Ethevaldo Damazio”, 34
da EEEFM “David Roldi”, 30 da EEEFM “Frederico Pretti” e 18 da EMEIEF
“Luiz Mônico” (Figura 5).

Figura 5. Total dos questionários respondidos divididos por escola.

1. Caracterização do usuário. A maioria dos alunos possuía 14 anos (32,00%),
foi do gênero feminino (Figura 6) e estavam frequentando a 8ª Série (9º ano)
do Ensino Fundamental (Figura 7).

Figura 6. Idades dos participantes.
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Figura 7. Séries dos participantes.

2. Caracterização do tema. A maioria dos alunos (60,00%) declarou não
saber o que é um aracnídeo. Eles citaram 134 características, divididas em 15
classes1 (Tabela 1), sendo que a mais frequente foi dizer que os aracnídeos são
venenosos (10 respostas). Entretanto, ressaltamos que a maioria dos alunos não
sabe citar pelo menos uma característica dos aracnídeos, porém, disseram que
os escorpiões são aracnídeos (66,00%).

Tabela 1. Respostas dos alunos em relação à Pergunta 02 do questionário.
Característica
Tem pernas
Menos de oito pernas
Oito pernas
Mais de oito pernas
Peçonhentos
Venenosos
Presença de um ferrão
Invertebrados
São insetos
Escorpiões
Aranhas
Não voam
Negro
Picam
Podem matar
Não Sabe (NS)
Não Respondeu (NR)
TOTAL
1

Quant.
5
3
8
4
4
10
4
4
2
3
5
1
1
1
1
48
30
134

Os alunos que não sabiam (NS) ou não responderam (NR) não entraram na contagem das classes.
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3. Caracterização etnozoológica. Os alunos citaram 177 conceitos referentes
ao escorpião, divididos em 33 classes2 (Tabela 2), sendo que o mais frequente
foi “animal venenoso” (36 respostas).
Tabela 2. Respostas dos alunos em relação à Pergunta 04 do questionário.

2

Conceitos

Quant.

Matam

26

Perigoso

31

Venenoso

36

Peçonhento

9

Vertebrado

1

Ataca quando incomodado

4

Inseto

10

Possui aparência peculiar

1

Pequeno

5

Invertebrado

3

Aracnídeo

10

Pica e injeta veneno

6

Possui várias pernas

1

Possui um ferrão

5

Vive em matas e lugares úmidos

1

Parente da lagosta

1

Possui funções na natureza

1

Ameaçador

1

Vive em áreas fechadas

1

Um animal

4

Duas pernas na forma de tesoura

1

Canibal

1

Interessante para estudos

2

Réptil

1

Gera medo

1

Corpo constituído por água

1

Hábitos noturnos

1

Rastejante

1

Amarelo

1

Causa doenças

1

Feio

1

Estranho

1

Vive nos desertos

3

Não Respondeu (NR)
TOTAL

4
177

Os alunos que não sabiam (NS) ou não responderam (NR) não entraram na contagem das classes.
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A maioria dos alunos (75,00%) já viu um escorpião onde moram ou
estudam, porém não sabem reconhecer estes escorpiões que já foram vistos em
suas comunidades (Figura 8).

Figura 8. Respostas da Pergunta 06.

A maioria dos alunos (61,00%) afirmou que não estudou sobre os
escorpiões. Porém, eles (90,00%) afirmaram que já viram alguma coisa sobre os
escorpiões na TV ou internet. Comparando os escorpiões com outros animais em
relação a sua aparência, as respostas foram organizadas em 16 classes (Tabela
3), sendo que o mais citado foi à aranha (68 respostas) justificada principalmente
por conceitos epidemiológicos.
		Os alunos, em sua maioria, “não conhecem” tipos de escorpiões (42%),
entretanto, quando conseguem, o “escorpião amarelo” (22%) é o tipo mais
citado (Figura 9).
		Os alunos citaram 168 locais onde podemos encontrar os escorpiões,
divididos em 27 classes (Tabela 4), sendo que “embaixo de madeiras e/ou
pedras” (45 respostas) foi a resposta mais frequente.
Em relação as sensações que os escorpiões causam, os alunos citaram
134, divididas em 17 classes (Tabela 5), sendo que a maioria disse que ao verem
um escorpião eles sentem “medo” (84 respostas).
Ao encontrarem um escorpião, os alunos citaram 134 justificativas do que
fariam, divididas em seis classes (Tabela 6), sendo que a maioria dos alunos disse
que ao encontrar um escorpião o matariam (55 respostas). Além disto, a maioria
dos alunos (66,00%) conhece alguém que já sofreu acidente com escorpião.
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Tabela 3. Respostas dos alunos em relação à Pergunta 09 do questionário.
Animais

Aranhas

Caranguejo

Quant.

68

12

Considerações

Quant.

Conceitos Morfológicos

16

Conceitos Epidemiológicos

33

Conceitos Taxonômicos

11

Conceitos Comportamentais

2

Conceitos Cognitivos

4

Sem considerações

2

Conceitos Morfológicos

10

Conceitos Comportamentais

1

Sem considerações

1

Conceitos Morfológicos

2

Lagosta

4

Sem considerações

2

Siri

1

Conceitos Morfológicos

1

Camarão

7

Conceitos Morfológicos

7

Barata

1

Incompreendido

1

Besouros

2

Conceitos Morfológicos

1

Sem considerações

1

Conceitos Cognitivos

1

Conceitos Epidemiológicos

1

Lacraia

Serpentes

3

26

Sem considerações

1

Conceitos Epidemiológicos

22

Conceitos Morfológicos

2

Conceitos Cognitivos

1

Sem considerações

1

Insetos

1

Sem considerações

1

Abelhas

1

Conceitos Morfológicos

1

Lagartixas

1

Conceitos Morfológicos

1

Vários animais

1

Venenosos

1

Animal perigoso

1

Conceitos Epidemiológicos

1

Nenhum animal

5

Sem considerações

5

Incompreendido

1

Sem considerações

1

Não Sabe (NS)

18

Sem considerações

18

3

Sem considerações

3

Não Respondeu (NR)

TOTAL

156
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Tabela 4. Respostas dos alunos em relação à Pergunta 11 do questionário.
Tipos de locais

Quant.

Lixos

11

Floretas (matas)

12

Entulhos

7

Lugares sujos

5

Embaixo de madeiras e/ou pedras

45

Bananal

1

Lugares isolados

1

Na cidade

1

Em lugares úmidos

12

Nas folhas

11

Lugares escuros e estreitos

9

Lugares bem quentes

3

Em lugares abandonados

4

Sapatos

1

Lugares frios (frescos)

5

Nas casas

7

Lugares secos e escondidos

4

Terrenos baldios

3

Embaixo de telhas e lajotas

2

Atrás do guarda-roupa

1

Roça

1

Serrarias

2

Lagos e rios

1

Cemitérios

1

Qualquer lugar

3

Deserto

3

Laboratórios

1

Não Sabe (NS)

6

Não respondeu (NR)

5

TOTAL

168

Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 39(1). 2017

53

Figura 9. Respostas da Pergunta 10.

Tabela 5. Respostas dos alunos em relação à Pergunta 12 do questionário.
Sensações

Quant.

Medo

84

Admiração

1

Receio

1

Alegria

2

Nada

18

Surpreso

2

Interesse e curiosidade

2

Arrepios

1

Pânico

2

Pavor

2

Pediria socorro

1

Sairia correndo

3

Mataria

5

Pegar na mão

1

Coletar

1

Gastura

1

Nunca viu

3

Incompreendido

3

Não respondeu (NR)

1

TOTAL

134
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Tabela 6. Respostas dos alunos em relação à Pergunta 13 do questionário.
Atitude

Matar

Quant.

55

Justificativa

Quant.

Incoerente

1

Perigoso e venenoso

20

Ele é feio

1

Porque ele é traiçoeiro

1

Poderia picar alguém

20

Pode se reproduzir

1

Causa doenças

1

Para se defender

1

Não faz diferença

1

Sem considerações

8

Não Sabe (NS)

1

Sem considerações

1

Não respondeu (NR)

1

Sem considerações

1

Perigoso e venenoso

2

Medo

6

Sem vontade

1

Sem considerações

5

Indiferente

Solicitar ajuda

Retirar do local

Armazenar vivo

Fugir

20

15

5

8

29

Interessante

2

Por motivos óbvios

1

Pertence a natureza

1

Pode picar

2

Medo

2

Adultos sabem o que fazer

3

Soltar na mata

2

Retirar ele do local

1

Para se defender

1

Sem considerações

6

Sem considerações

2

Para estudos

1

Evitar matar

1

Evitar o perigo

1

Observar ele morrer

2

Evitar ferimentos

2

Levar ao Zoológico

1

Levar para um lugar seguro

1

Sem considerações

2

Medo

12

Perigoso e venenoso

12

Odeia escorpiões

2

Sem considerações
TOTAL

3
134
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Sobre as possibilidades de conviver com estes animais, os alunos
citaram 134 formas de convivência, divididas em 20 classes (Tabela 7), sendo
que a maioria dos alunos disse que sim, podemos conviver com estes animais
(71 respostas).
Por fim, os alunos citaram 135 justificativas da importância dos
escorpiões no Meio Ambiente, divididas em 17 classes (Tabela 8), sendo
que a maioria dos alunos disse que sim, estes animais são importantes (89
respostas).

Tabela 7. Respostas dos alunos em relação à Pergunta 15 do questionário.
Resp.

Quant.

Sim

Não

Não Sabe (NS)

71

60

Formas de conviver

Quant.

Estudar

6

Pessoas que gostam (biólogos)

2

Morando com ele

1

Telhas abandonadas em seu quintal

1

Tornar animal de estimação

1

Prevenindo o contato com eles

9

Não destruir seu habitat, e nem invadi-lo

7

Comendo eles

1

Prendendo eles (terrários)

32

Sem assustar

1

Incoerente

9

Sem considerações

1

Sem considerações

40

Porque são perigosos

5

Porque são venenosos

2

Podem picar e causar sérios problemas

8

Medo

1

Incoerente

4

Sem considerações

3

3
TOTAL

134
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Tabela 8. Respostas dos alunos em relação à Pergunta 16 do questionário.
Resp.

Sim

Não

Não Sabe (NS)

Quant.

Justificativa

Quant.

Questões ambientais

68

Estudar

4

São animais

5

Se não ele não existiria

2

Não compreendido

1

Não sabem dizer

9

Não ajudam em nada

3

Geram muitos acidentes e mortes

13

Perigoso e venenoso

4

Não compreendido

1

Não sabem dizer

13

Sem considerações

12

89

35

12
TOTAL

135

Discussão
Os alunos estão cursando o ensino regular, e, portanto, estão regulares
quanto às séries que frequentam e suas respectivas idades. A maioria dos
participantes (60,00%) foi do gênero feminino. Historicamente, a ideologia
dominante nas sociedades, considera a mulher inferior ao homem (Lessa, 1998).
A partir dessa ideia de inferioridade, internalizada nas culturas em relação ao
gênero feminino e o possível contato com um animal, considerado perigoso
(escorpião), nós incluímos como pertinente a discussão sobre as principais
reações dos participantes (dos gêneros masculino e feminino) a provável
presença de escorpiões. Quando encontrassem um escorpião, a maioria dos
participantes (54,00%) do gênero masculino afirmou que iria matar e a maioria
do gênero feminino (38,00%) afirmou que fugiria.
A partir dos dados supracitados, nós percebemos que os gêneros
(femininos e masculinos) possuem percepções diferentes em relação aos
escorpiões, provavelmente pela internalização e naturalização do conceito de
inferioridade feminina, pois feminino e masculino ocupam locus diferenciados
em relação à questão do poder, naturalizando assim que o domínio feminino é
doméstico, privado ao qual se conjugam a fragilidade, emoção, passividade e
subjetividade (Souza & Knijnik, 2007).
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As três primeiras perguntas do questionário, referentes aos aracnídeos
em geral e aos escorpiões em específico, sugerem uma falta de articulação e
efetividade do ensino de ciências nas comunidades. A maioria dos participantes
(60,00%) afirma não saber o que é um aracnídeo, o que é confirmado quando
mesmo aqueles que afirmam saber, ao descrever o agrupamento, incluem
características abrangentes (pertencentes ao Filo Arthropoda) ou excludentes
(pertencentes a subfilos diferentes, como Hexapoda, por exemplo). E ainda
citam que os escorpiões são venenosos, porém é importante ressaltar que
nenhum aracnídeo é venenoso, eles são peçonhentos porque possuem formas
de inocular o veneno em suas presas (nos escorpiões é pelo aguilhão e aranhas
pelas quelíceras). Os opiliões e amblipígios, por exemplo, são Ordens que não
são peçonhentas, logo o próprio termo “peçonhento” não pode ser generalizado
para a Subclasse Arachnida.
Ainda sobre as características dos aracnídeos, das 134 características
citadas, divididas em 15 classes, a maioria está relacionada com a Ordem
Scorpiones do que com a Subclasse Arachnida. Provavelmente porque a maioria
dos alunos (66,00%) afirmou que os escorpiões são aracnídeos. Logo, eles
extrapolaram as características gerais de uma Ordem para uma Subclasse. A
ideia de extrapolação das características da Ordem Scorpiones para Subclasse
Arachnida pode ser confirmada, segundo os relatos, dos próprios alunos.
A compreensão do que é um aracnídeo, sabendo citar, pelo menos uma
característica, e assim, compreender a inserção dos escorpiões na Subclasse,
nos remete à falência do ensino de Ciências. Os escorpiões como animais
constituintes de florestas e no caso do Espírito Santo, da Mata Atlântica,
devem ser abordados no ensino de Ciências durante o Ensino Fundamental
e no de Biologia, durante o Ensino Médio, além de que os mesmos possuem
importância epidemiológica e sanitária, por terem espécies consideradas como
pragas urbanas (Tityus serrulatus, por exemplo).
Os alunos possuem conhecimentos não-acadêmicos prévios sobre os
escorpiões e a maioria diz não ter estudado os mesmos (61,00%), podemos
citar então a Teoria da Aprendizagem de Ausubel. Essa teoria propõe que a
organização cognitiva do educando é relevante para a aprendizagem de conceitos
científicos, pois estes são constituídos por uma organização de conceitos e
proposições que formam um conjunto de novas relações, que interagem com
uma estrutura de conhecimento específica (Ausubel, 1973).
Tendo a Teoria de Ausubel como base, surge a noção de aprendizagem
significativa, que tem várias vantagens notáveis, tanto do ponto de vista
do enriquecimento da estrutura cognitiva do aluno como ponto de vista da
lembrança posterior e da utilização para experimentar novas aprendizagens
(Pelizzari et al., 2002). Portanto, nós sugerimos que a partir da afirmação
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negativa dos alunos em relação ao fato de estudar ou não os escorpiões,
um repensar no ensino de Ciências que tenha como objetivo, não somente
a de ordenação do sistema educativo, mas na oferta de conteúdos e uso de
metodologias de aprendizagem; reforma do ensino, que também supõe uma
reforma no currículo e por consequência, nos propósitos e condições, para que
assim a educação se torne mais eficaz e também uma intervenção educativa
precisa, portanto, de uma mudança de ótica substancial, na qual não somente
abranja o saber, mas também o saber fazer, não tanto o aprender, como o
aprender a aprender (Pelizzari et al., 2002).
Uma maneira adequada de ampliar e/ou modificar as estruturas do
aluno consiste em provocar discordâncias ou conflitos cognitivos, de modo
que o aluno consiga se reequilibrar, superando a discordância e reconstruindo
o conhecimento (Piaget, 1997). Esta reconstrução do conhecimento sugere uma
participação ativa do aluno, de forma que ele reconstrua seu conhecimento a
partir do senso comum e da ciência, pois assim, ele irá conhecer, lembrar e
principalmente saber como agir na sociedade que faz parte, seja para com os
escorpiões ou com outros temas relacionados com o ensino de Ciências.
Nesse contexto, um dos aspectos que deve ser considerado em uma
pesquisa etnobiológica, é o retorno da pesquisa (Souza, 2007). Sabendo ainda,
dos frequentes acidentes envolvendo os escorpiões, nós perguntamos aos
alunos se os mesmos conheciam alguém que já tinha sofrido acidente com
esses animais. A maioria dos alunos disse que sim (66,00%), afirmando que
eles conhecem a realidade e periculosidade desses animais em seus municípios.
Em ambos os municípios, os alunos já viram escorpiões na comunidade
que moram e/ou estudam (75,00%), apesar de que a maioria não sabe reconhecer
os tipos de escorpiões (46,00%). Entretanto, pelas descrições fornecidas, os
alunos conhecem seis etnoespécies de escorpiões (escorpião amarelo, preto/
negro, rei, marrom, vermelho e branco). A etnoespécie escorpião amarelo (pista
taxonômica: T. serrulatus) é o mais citado, possivelmente por ser considerado
o escorpião mais peçonhento da América Latina (Martins et al., 2008). Existe
uma alta probabilidade de que eles realmente conheçam por observação direta
na comunidade. Além de ser o mais peçonhento, conforme citado anteriormente,
esta espécie ainda é partenogenética (Polis, 1990) o que facilita sua dispersão
e proliferação e inclusive o maior contato com as populações de ambos os
municípios. A espécie de escorpião T. serrulatus, ocorre em todo o estado do
Espírito Santo, sendo principalmente encontrada em ambientes antrópicos
(Almeida, 2010).
O conhecimento de etnoespécies que não são encontradas no estado do
Espírito Santo (T. bahiensis e Pandinus imperator) pode ser justificado pela
influência dos meios de comunicação, principalmente televisão e internet.
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Ressaltamos que 90,00% dos alunos já tiveram contato com os escorpiões por
meio da televisão e internet. Os meios de comunicação resultam e são compostos
de ideias, interesses, utopias e estratégias que afetam diferentes formas os
indivíduos (Porto, 2006). Exercem uma influência nos indivíduos, de modo
que se modifique a maneira como os seres vivos são percebidos e classificados
pelo ser humano (Costa-Neto, 2003). Inclusive, possibilitam o contato, mesmo
que virtual, com organismos que não são endêmicos da região onde vivem.
Ressalta-se que os professores e alunos estão imersos nas culturas
dos meios de comunicação e trazem para a escola temas presentes, com
pontos de identificação com seus cotidianos culturais (Porto, 2006). Por isso,
é imprescindível que a escola, aproveite as mensagens transmitidas pelos
meios de comunicação para criarem, junto com o aluno uma reflexão sobre
determinados conceitos.
Para os alunos, os escorpiões podem ser encontrados, principalmente,
em madeiras e/ou pedras (26,78%). Provavelmente, o fato dos escorpiões serem
encontrados em ambientes sujos, por exemplo, configuram a ideia de um animal
assustador. Ideia potencializada pela mídia (filmes e desenhos) e também pelos
frequentes encontros destes animais com os seres humanos.
A forma de prevenir os acidentes com escorpiões baseia-se em evitar
as condições precárias para o abrigo e proliferação dos mesmos, ou seja,
recomenda-se manter locais limpos e evitar o acúmulo de folhas secas, lixo
e demais materiais como entulho, tijolos e madeiras (Martins et al., 2008).
Portanto, o conhecimento dos alunos, quanto ao lugar onde os escorpiões vivem
está coerente com o da literatura científica.
Muitos conceitos etnozoológicos foram citados quando se perguntou
para os alunos, o que eram escorpiões, sendo estes conceitos relacionados,
principalmente com o fator emocional (gostar ou não gostar dos escorpiões),
direcionado pela percepção e a quantidade de informações disponíveis sobre o
animal (Anderson, 1996 apud Costa-Neto, 2003). Este tópico aborda três pontos
que estão relacionados com a dimensão afetiva-comportamental: inclusão
dos escorpiões no domínio etnozoológico “inseto”, as injúrias mecânicas
(escorpionismo) causadas por estes artrópodes e a profilaxia local contra os
males causados por esses animais (Souza, 2007). Os alunos empregam o termo
“inseto” (5,64%) ao se referirem aos escorpiões. A inserção desses animais
no domínio etnozoológico “inseto” pode ser explicada através da hipótese da
ambivalência entomoprojetiva, pois, geralmente, são atribuídos aos mesmos
sentimentos de repugnância, inutilidade, medo, beleza e utilidade (Costa-Neto,
1999).
Em várias culturas, reunir insetos, aracnídeos, miriápodes e outros
animais não sistematicamente relacionados em uma mesma categoria
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semântica zoológica é algo praticamente disseminado (Costa-Neto, 1999).
Por exemplo, o povo Tharu, no Nepal, incluem os insetos e as aranhas no
grupo kiraa (Gurung, 2003 apud Souza, 2007), os índios Kayapó, do tronco
linguístico Gê, que habitam o Sul do Pará chamam de ny (ou nhy) para os
artrópodes, de forma geral (Camargo & Posey, 1990), bem como quilombolas
da comunidade Mesquita em Goiás, que classificam os escorpiões e aranhas
como insetos (Souza, 2007) e ainda, alunos que frequentam o ensino médio
regular, assimilam os aracnídeos aos insetos, interpretando tudo da mesma
forma (Colombo, 2015). Nós percebemos então, que este etnoconhecimento está
difuso nas diferentes culturas, como as indígenas e quilombolas supracitadas
e até mesmo nas culturais ocidentais, como confirmado pelo presente estudo
e por Colombo (2015).
Os escorpiões estão relacionados ainda com conceitos que demonstram
uma aversão. Os acidentes escorpiônicos no Brasil assumem grande importância
nessa aversão, não só pela sua incidência como pela sua potencialidade em
induzir quadros clínicos graves, muitas vezes fatais, principalmente em crianças
(Martins et al., 2008).
Os conceitos dos alunos estão intimamente relacionados com as
implicações epidemiológicas e sanitárias que envolvem os escorpiões.
Este fator, é algo frequentemente encontrado em pesquisas etnobiológicas
envolvendo animais peçonhentos, como trabalhos com centopéias (CostaNeto, 2006), em que a aparência repulsiva culturalmente percebida pela
maioria dos seres humanos provavelmente é a razão pela qual as centopéias
sejam consideradas como perigosas e quase sempre exterminadas (Breene,
2005). Da mesma forma, pesquisa envolvendo aranhas (Costa-Neto, 2006) e
escorpiões (Colombo, 2015).
Nós podemos ainda citar outras pesquisas envolvendo animais
peçonhentos que não são artrópodes, como por exemplo, as serpentes (França et
al., 2012), em que as repulsas por esses animais ainda são grandes, pois 57,00%
dos participantes optaram por matar as mesmas. Portanto, nós consideramos
pertinente que os conceitos que os alunos relacionaram com os escorpiões
são justificados pela mesma maneira do que para as pesquisas supracitadas
com centopéias, aranhas e serpentes, pois os escorpiões estão incluídos neste
grupo, o grupo dos animais peçonhentos e que podem matar, por isso, para os
participantes devem ser evitados.
Em relação às reações, muitas pessoas possuem aversão, desprezo,
medo e até mesmo fobias (Healey & Florey, 2003), sendo que em muitos
casos essa concepção é errônea e está sendo influenciada pelos meios de
comunicação (Fernandes, 2001), conforme discutimos anteriormente. A maioria
dos alunos participantes disse que sentem medo ao ver um escorpião (63,00%)
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e consequentemente os matariam, ou ainda, poderiam fugir.
Ressaltamos ainda que apesar de alguns alunos afirmarem que não
matariam os escorpiões, eles sugerem que possuem repugnância e que não
querem ficar próximos destes animais. A maioria (53,25%) afirma que existem
formas de conviver com os escorpiões. Mas, essa condição de convivência
só pode ser mediada pela existência de barreiras, ou seja, os alunos de um
lado e os escorpiões de outro. A maioria dos alunos considera que prendendo
os escorpiões (24,00%) é a melhor maneira de conviver com estes animais.
Podemos verificar esse pensamento de convivência através de uma barreira,
possivelmente física (como terrários, por exemplo). Mas, nós devemos salientar
que existem respostas que afirmam que não existem formas de conviver com
estes aracnídeos, principalmente pela gravidade dos acidentes, podendo gerar
a morte.
Para isso, visando complementar e tornar a discussão aprofundada,
nós perguntamos para os alunos se os escorpiões são importantes para o meio
ambiente, afinal, como discutido acima, os alunos ainda consideram que os
escorpiões e os seres humanos conseguem conviver e caso isso ocorra, a
existência de uma barreira física é necessária. Muitos alunos participantes
dizem que os escorpiões são importantes para o meio ambiente (65,08%), sendo
que esta importância está relacionada, principalmente, pelas relações que este
animal desenvolve no meio ambiente (50,32%). Portanto, mesmo dizendo que
os escorpiões não podem conviver com os seres humanos, eles são importantes
para manter o equilíbrio do ambiente por meio da cadeia alimentar.
Os alunos consideraram a aranha o animal mais próximo
filogeneticamente dos escorpiões. Nós ressaltamos que os alunos inferiram esta
relação principalmente por conceitos epidemiológicos (21,12%) já que outros
alunos consideraram os escorpiões mais relacionados com as serpentes, também
pelos constantes acidentes envolvendo seres humanos (14,08%), talvez até
mesmo pelo mesmo tipo de sentimento gerado (angústia, pavor, nojo). Alguns
relacionaram o escorpião ao caranguejo pelos conceitos morfológicos que
englobam o filo Arthropoda (6,40%). Estes dados demonstram que as categorias
etnozoológicas podem ser criadas a partir de similaridades morfológicas
(caranguejos) e similaridades quanto a potência do veneno (serpentes) ou ainda,
por sentimentos gerados pela presença destes animais (medo, pavor, nojo).
Com relação à similaridade entre os grupos de animais citados
como mais parecidos com os escorpiões, dentre os vários agrupamentos, de
certa forma, correspondem com a Filogenia atual dos grupos. Com base no
dendograma (Figura 10) construído por meio da frequência das respostas em
relação aos animais parecidos com os escorpiões, nós percebemos que os mais
citados são pertencentes ao Filo Arthropoda.
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Figura 10. Similaridade utilizando a frequência de respostas sobre as etnoespécies
citadas pelos alunos dos municípios de Santa Teresa e São Roque do Canaã, Estado
do Espírito Santo.

Seguindo a Filogenia para o Filo Arthropoda em Brusca & Brusca
(2007), existem quatro hipóteses para grupos-irmãos dos Chelicerata (escorpiões
e aranhas), podendo ser os crustáceos ou miriápodes. Comparando com o
dendograma, e seguindo a hipótese da Filogenia dos artrópodes com crustáceos
como grupo-irmão de Chelicerata, segundo o etnoconhecimento dos alunos,
nós percebemos que os mesmos conseguiram abordagens semelhantes entre
os grupos.
Nesta hipótese, os Chelicerata (escorpiões e aranhas) possuem como
grupo-irmão os crustáceos (conforme observado no dendograma, Figura 10).
Entretanto, na mesma hipótese os miriápodes formam com os insetos o grupoirmão dos Chelicerata e Crustacea (observado também no dendograma). Portanto,
a única irregularidade é a inserção dos ofídios (que é um cordado) dentro do
Filo Arthropoda. Nesse sentido, podemos perceber, com exceção dos ofídios,
que os alunos compreendem a Classificação Biológica dos organismos por
meio das similaridades morfológicas que podem ser tratadas como homologias.
Os alunos de ambos os municípios do estado do Espírito Santo possuem
um conhecimento tradicional sobre os escorpiões, incluindo taxonomia,
biologia, habitat e comportamento. O padrão etnotaxonômico da região
apresenta similaridade com à classificação científica.
Ocorre uma variação nas reações dos entrevistados em relação a
presença do escorpião, que geralmente está associada ao medo e repulsa.
Entretanto, esta visão negativa sobre os escorpiões está presente nas diferentes
culturas, confirmando a existência de um mito quase universal para o escorpião,
conforme sugerido por Melic (2004).
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O conhecimento zoológico, por sua vez, é de grande utilidade para
aprender sobre a aracnofauna da região, principalmente, por este estudo ser
pioneiro no estado do Espírito Santo. No caso, o registro etnoaracnológico em
comunidades tradicionais é de grande valia para registrar os dados referentes
aos aracnídeos (escorpiões em específico) e a cultura local.
Ressaltamos que a atividade prática, que visou abordar e mostrar
de modo palpável os conhecimentos científicos em relação aos escorpiões,
possibilitou que os alunos tivessem um contato imediato com os escorpiões e
assim, tirassem suas dúvidas, de modo que os seus conhecimentos tradicionais
não foram menosprezados, mas entrelaçados com o científico. Esta ideia de
entrelaçar os conhecimentos científicos com os tradicionais seja por meio
de atividades práticas (lúdicas) ou outros procedimentos metodológicos, nós
acreditamos ser uma forma de tornar o Ensino de Ciências mais prazeroso
e eficiente. Dessa maneira, esta pesquisa contribuiu principalmente para um
repensar no Ensino de Ciências, não só relacionado aos escorpiões, mas a todos
os seres vivos e suas conexões, salientando a importância de cada ser na natureza.
Conclusão
Concluímos que os alunos dos municípios de Santa Teresa e São
Roque do Canaã possuem conhecimentos tradicionais sobre a aracnofauna
local. A etnoespécie mais conhecida é o Tityus serrulatus o que coincide
com a abundância da espécie nos locais de estudo. Mas, ocorreram variações
entre os conhecimentos dos entrevistados. Na proporção, os alunos do gênero
feminino apresentam reações diferentes dos alunos masculinos. Mesmo
ocorrendo contradições, este estudo fornece importantes informações sobre a
Etnoaracnología da região, principalmente porque evidencia a repulsa que os
seres humanos têm em relação aos escorpiões. Os alunos, assim como outros
habitantes de outras culturas (quilombolas e indígenas) incluem os escorpiões
e os aracnídeos no domínio semântico “inseto”. Esta categorização de animais
não-insetos como pertencentes ao domínio etnozoológico “inseto” corrobora
a hipótese da ambivalência entomoprojetiva, recomenda-se que estudos mais
detalhados sobre a Etnotaxonomia da região sejam realizados, esclarecendo
assim, o porquê da categorização de aracnídeos no domínio etnozoológico
“inseto”.
Finalmente, demonstramos que algumas populações tradicionais e os
alunos dos municípios de Santa Teresa e São Roque do Canaã apresentam visões
similares quando o tema é escorpião. Pela visão negativa, que é frequente,
sugerimos a elaboração de programas de educação ambiental, expandindo
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esta ideia, não só para os escorpiões ou aracnídeos, mas para todos os animais
considerados perigosos e ruins para a sociedade e que erroneamente são
eliminados.
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Anexo
Anexo 1. Questionário aplicado aos alunos, nesta pesquisa.
QUESTIONÁRIO
Data: ____/____/201_ Sexo: ____ Local: _______________________________
Nome: _________________________________________ Idade: ________
Série: ______________ Escola atual: ________________________________
Escola que cursou a série anterior: __________________________________
Atividade:
1. Você sabe o que é um aracnídeo? ( ) Sim ( ) Não
2. Cite pelo menos, uma característica dos aracnídeos: ________________
__________________________________________________________
3. Os escorpiões são aracnídeos? ( ) Sim ( ) Não
4. Para você, o que é um escorpião? _______________________________
5. Você já viu um escorpião na comunidade onde mora ou estuda?
( ) Sim ( ) Não
6. Se sim, quantos tipos você consegue reconhecer?
( ) 01 ( ) 02 ( ) Não sei
7. Você já estudou sobre os escorpiões? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
8. Você já viu alguma coisa sobre escorpião na TV ou internet? ( ) Sim
( ) Não
9. Qual animal você considera mais parecido com os escorpiões? Por quê?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
10. Conhece algum tipo de escorpião? Qual(is)? ______________________
__________________________________________________________
11. Onde podemos encontrar os escorpiões? _________________________
12. O que você sente quando vê um escorpião? _______________________
13. O que faria se encontrasse um escorpião? Por quê? _________________
__________________________________________________________
14. Você conhece alguém que já sofreu um acidente com escorpião?
( ) Sim ( ) Não
15. Existe alguma forma de conviver com estes animais?
( ) Sim ( ) Não Qual(is)? __________________________________
16. Os escorpiões são importantes para o Meio Ambiente? ( ) Sim ( ) Não
Por quê?___________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

