
Os Significados da Relação entre Pessoas e Animais da Amazônia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS SIGNIFICADOS DA RELAÇÃO ENTRE 
PESSOAS E ANIMAIS DA AMAZÔNIA 

Emelline de Melo Moraes; Valéria A. C. Medeiros Weigel 

emellinemoraes@yahoo.com.br 

 

  

Realização Apoio

Anais do I Seminário Internacional 

de Ciências do Ambiente e 

Sustentabilidade na Amazônia 



Os Significados da Relação entre Pessoas e Animais da Amazônia 

INTRODUÇÃO 

Esse estudo é parte de uma pesquisa sobre os significados da relação das pessoas com 

animais amazônicos, construídos socialmente por alunos do Ensino Fundamental de Escolas Públicas 

(municipais e estaduais) de Manaus/Am. Essa pesquisa veio de uma problemática encontrada durante outro 

estudo realizado por Moraes e Silva (2006) sobre a representação de meio ambiente de alguns alunos de 

Manaus, que mostrou a não inserção dos animais, tanto os silvestres como os domésticos, como elementos 

do ambiente. 

Outro estudo (FREITAS e FERRAZ, 1999) mostrou que alunos do Ensino Fundamental de 

escolas públicas de Manaus acreditam que a floresta amazônica é povoada por animais como leões, tigre e 

girafas, levando ao questionamento sobre o modo de pensar os animais silvestres da região.  

Por outro lado, outro estudo sobre a questão ambiental realizado em escolas do bairro 

do Coroado (WEIGEL, 2005) mostrou que, embora os professores expressem meio ambiente num conceito 

totalizante, a relação das pessoas com os animais – sejam os silvestres, sejam os domésticos – não é 

praticamente tratada em sala de aula.  

Cada grupo social percebe os animais de maneiras diferentes, baseados em costumes 

diferentes, e isso define as relações entre os humanos e as espécies que vivem no ambiente (GOSETH, 

1988). Essa constatação sobre a relação entre seres humanos e animais silvestres, seja na percepção dos 

alunos (MORAES e SILVA, 2006; FREITAS e FERRAZ, 1999), seja nos discursos e práticas docentes 

(WEIGEL, 2005), instigou-nos a pesquisar sobre os significados de alunos do Ensino Fundamental de Escolas 

Públicas de Manaus sobre a relação pessoa/fauna silvestre Amazônica.  

Toma-se aqui como pressuposto a idéia de que as concepções, significados, as visões 

de mundo, expressam uma visão cultural que irá constituir a forma das pessoas pensarem e agirem em 

relação aos animais silvestres da realidade amazônica. Cada cultura encara e classifica os animais de 

maneira diferente, fundamenta-se em costumes de cada grupo social, “e isto define as possíveis relações 

entre o homem e as espécies que compartilham seu meio físico ou simbólico” (GOSETH, 1988, P. 4). 

Estudos sobre as relações entre pessoas, fauna e flora tenta inferir como os diversos grupos sociais 

compreendem seu ambiente físico e cultural.  

O conhecimento desses significados pode ser uma base na construção de programas 

educativos na escola, que representa um espaço fundamental para fortalecer a luta ambiental e a base da 

formação para a cidadania, com sua contribuição na construção de uma sociedade sensibilizada e 

capacitada a enfrentar as degradações que envolvem as relações entre sociedade e natureza.  

 

  



Os Significados da Relação entre Pessoas e Animais da Amazônia 

OBJETIVO 

A pesquisa teve como objetivo analisar as concepções sobre a relação entre pessoas e 

animais silvestres amazônico, buscando apreender circunstâncias e condições sócio-educacionais, e 

socioculturais que constituem essas percepções, de modo a contribuir para a transformação de práticas 

pedagógicas e conteúdos trabalhados em sala de aula, com vista à construção de uma sociedade mais 

sensibilizada.  

 

METODOLOGIA 

Este estudo se constitui numa pesquisa qualitativa, realizada em duas escolas públicas,  

uma do bairro do Coroado e outra do bairro Puraquequara. Teve como sujeitos, cinqüenta (50) alunos do 

Ensino Fundamental – do 5º ao 9 º ano - na faixa etária de 11 a 16 anos. Utilizamos a técnica de grupo focal 

para a coleta dos dados que aconteceu no próprio ambiente escolar reservando-se com antecedência um 

horário e espaço na escola para o desenvolvimento das entrevistas.  

A escolha dos sujeitos foi feita por pedagogo ou gestor da instituição de forma aleatória, 

utilizando como critério a faixa etária, a série e considerando-se a voluntariedade dos alunos, além de um 

horário que não atrapalhasse a aula dos alunos. Foram realizados oito grupos focais com cinqüenta e cinco 

(55) alunos, quatro grupos em cada escola. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

São vários os fatores de aproximação entre a sociedade capitalista moderna e os 

animais. Na chamada cultura ocidental, os animais têm uma presença forte no cotidiano, seja nos sonhos, 

na sua utilização, nos mitos, nos folclore, lendas e entre outros. A aproximação dos humanos com os 

animais ocorreu principalmente por meio da domesticação dos animais quando o ser humano foi ficando 

sedentário, passando de caçador para criador, esse foi um processo fundamental para o desenvolvimento 

cultural e organização social. 

A cultura oferece informações que afetam o desenvolvimento humano, de maneira que 

as representações coletivas tenham um forte impacto na vida do sujeito, mas essa posição não assume uma 

posição determinista de que a cultura determina o indivíduo. Ao contrário, a cultura é dinâmica, na qual o 

indivíduo transforma e é transformado pela cultura. Ela não é um sistema estático ao qual o indivíduo se 

submete, mas parece uma espécie de “um palco de negociações” em que seus membros estão em 

processo de recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significados (OLIVEIRA, 1992). 

Clifford Geertz (2001) compreende a cultura como uma teia de significados que as 

próprias pessoas tecem. São sistemas simbólicos que se combinam e se completam para construir e 
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estruturar cada comportamento de uma cultura. Geertz ajuda-nos a entender cultura como as estruturas de 

sentido em que as pessoas vivem e formam suas crenças, suas individualidades e seus estilos, seus 

comportamentos de solidariedade; consiste numa força que organiza o mundo humano. Desse modo, a 

cultura é uma das dimensões estruturantes da sociedade humana, sendo, ao mesmo tempo, por ela 

estruturada. 

Pensando dessa forma, podemos notar que hoje a relação entre humanos e animais está 

sendo resignificada, muitos bichos são tratados como pessoas da família, tendo todos os direitos e mimos 

de uma criança e a violência contra animais suscita uma reprovação crescente nas opiniões públicas. 

Cresce também a compaixão contra a caça predatória, principalmente as espécies selvagens que correm 

risco de extinção.   

Nos países do norte da Europa e dos Estados Unidos parece ganhar espaço as teses da 

deep ecology, que considera todos os componentes do meio natural como sujeitos de direitos homólogos 

aos humanos (DESCOLA, 1998).  

Durante o desenvolvimento dos grupos focais identificamos uma concepção utilitarista 

atribuídas aos animais baseada na sua serventia para o equilíbrio ecológico do planeta, onde matá-los terá 

uma conseqüência ruim para a floresta e para os seres humanos.  Como podemos ver no discurso dos 

alunos abaixo: 

 

“Às vezes agente vê um passarinho assim, comendo fruta, isso é 

importante porque ele comendo aquela fruta, eles espalham as sementes, 

aí já nasce mais”. (aluno do 9º ano, C). 

“Tem animais também que andam assim na mata e comem semente e vão 

espalhando as sementes e novas árvores vão nascendo então 

dependemos deles pro ciclo da Amazônia”. (aluno do  7 º anos, C). 

 “Os animais também alguns servem pra dá equilíbrio no ecossistema, se 

um não existisse o outro não existiria. Se um ficasse em extinção o outro 

ia ter mais do que o outro”. (aluno do  7 º ano, C) 

 

Desde os primórdios foram desenvolvidos diferentes tipos de cultura e exploração de 

recursos naturais, hoje temos o turismo como uma fonte de desenvolvimento econômico, e principalmente 

aqui na Amazônia os recursos florestais tem atraído muito os turistas para essa região. Na fala de uma 

estudante, a mesma cita a importância dos animais para atrair turistas para a região.  
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“Eu acho os animais importantes porque nós estamos na Amazônia né? E 

muitso animais bonitos e muitos turistas vem para ver os animais, e com 

isso eles compram os nossos produtos, as coisas que nós vendemos, aí é 

importantes para o nosso desenvolvimento econômico”. (aluno do  9º ano, 

C) 

 

Outro aspecto utilitário dos animais está na sua serventia para o consumo. Na história 

da formação social da Amazônia, encontra-se envolvida à caça de animais silvestres, que já existia muito 

antes da posse e da conquista da Amazônia (WITKOSKI, 2007). Essa prática é realizada em diferentes 

lugares e tempo, está enraizado nos seus costumes e estilo de vida, até mesmo para quem moram nas 

áreas urbanas da Amazônia. 

 
“Eu pesco muito. Pego pacu, jaraqui, sardinha, aracu, pirarara” (aluno do 

8º ano, P) 

“Eles são importantes assim (...) porque tem pessoas que matam o 

macaco assim pra comer né?” (aluno do 8 º ano, P) 

“Tem gente que mata o macaco pra sobreviver. Assim como os índios que 

matam os animais pra viver. Então se isso é uma forma de sobreviver, 

então tem que matar”. (aluno do 8 º ano, P) 

“É pela necessidade, pode ta passando fome. E também vender os animais 

pra comprar roupa. E também agente vê é muito, mais não tem como 

agente impedir de roubarem os animais! Agora o IBAMA vive por aqui”. 

(aluno do 8º ano, P.) 

 

Como podemos notar há a necessidade de consumo desses animais, a pesca fornece as 

bases da geração da proteína animal consumida pela família. Muitos animais silvestres são muito 

apreciados pelos amazonenses como os quelônios e o peixe-boi.  

 

“...minha tia quando fazem festa: natal, ano novo, aniversário. Ela sempre 

pega não sei se é tartaruga ou é tracajá bem grande mesmo e faz. Mas 

tem outros animais que agente se sustenta como a galinha, mas ela fala: 

não! vamo fazer uma coisa bem grande!”. (Aluno do 8 ano, C) 
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Tartarugas e outros quelônios têm sido consumidos há muitas gerações na Amazônia, a 

carne é considerada uma iguaria na culinária local (REBELO, 2000). A Lei de crimes ambientais de 1998 

coloca que matar ou criar animais silvestres para saciar a fome deixa de ser crime, desde que não sejam 

ameaçados de extinção, mas proíbe o comércio de animais selvagens derivados da captura extrativista.   

No decorrer dos discursos dos estudantes, foi percebida uma outra concepção sobre os 

animais silvestres, quando o seguinte estudante falou: “Lá perto de casa ainda aparece muito jacarezinho, aí 

vamo matar pra comer”. (J, 14 anos, 9º ano, C). Outro aluno também citou um exemplo da sua casa, 

dizendo: “É Cutia mataram e ainda tinha um filhote dentro”. (S, 14 anos, 9º ano, C). Outros alunos se 

manifestaram de forma opositora a essa atividade: “Puxa que horror” (S, 14 anos, 9º ano, C.); assim como o 

outro estudante: “É só que não medem as conseqüências” (L, 14 anos, 9º ano, C).  

As percepções sobre o uso dos recursos naturais são frequentemente confusos e 

contraditórios, refletindo as diferenças políticas, econômicas e educacionais de determinados grupos 

sociais. A nossa sociedade – amazônica e brasileira – constitui-se de uma pluralidade cultural, o que lhe dá 

um caráter heterogêneo.  

A compreensão desta idéia de heterogeneidade e diferença deve concorrer, segundo 

Geertz, para conquistarmos uma largueza de espírito, pela qual nos vemos “como apenas mais um exemplo, 

entre outros, que a vida humana adotou, em um determinado lugar, um caso entre casos, um mundo entre 

mundos” (GEERTZ, 2001, p, 30). 

É dentro deste mundo “entre mundos” que encontramos sentimentos ambivalentes no 

que se refere a necessidade de matar animais silvestres para o alimento.  Mas o povo amazônico quer queira 

ou não, tira da caça e da pesca uma parte de alimentação, quase todos os dias os humanos se confrontam 

com a necessidade de perecimento dos animais. A solução desse dilema foi formulada em termos morais, 

como vemos nessa fala de um estudante: 

 

“Na minha opinião, as pessoas poderiam chegar até matar os animais, 

mas tendo o pensamento de ter épocas de não matar, por causa da 

reprodução dos peixes, deixar os animais crescer pra poder matar; não 

matar os animais que estão em extinção, o jacaré, o peixe-boi”. (aluno do 

7 º ano, C) 

Alguns povos da região amazônica obedecem de antemão a uma ética da caça: não 

matar mais animais além do necessário, comportar-se com respeito para com a caça, não os fazer sofrer à 

toa. Além disso, ainda se encontra uma relação de compensação para o animal abatido: criar os seus 

filhotes, isso anilaria o ato de violência com o animal (DESCOLA, 1998). A criação de animais também é 

muito presente nos costumes culturais locais, com pudemos notar, alguns estudantes ainda praticam essa 

atividade desenvolvida a gerações.  
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Essa mistura de reconciliação e duplicidade com relação ao matar e consumir o animal 

é um traço universal da natureza humana, podemos dizer que é homólogo à má consciência experimentada 

atualmente por alguns ocidentais ao consumir carne do açougue. Sentimentos ambivalentes pela 

necessidade de matar algum animal está presente nas pessoas, assim sem alternativas as concepções do 

uso dos recursos naturais são contraditórios. 

 

“E às vezes as pessoas desmatam assim... pra fazer casa porque 

precisam. Mas as vezes matam os animais só mesmo por diversão, pra 

comer. As pessoas não só desmatam, mas também pegam esses animais 

da floresta pra vender, como a pele da onça. Então... as vezes não porque 

as pessoas querem matar, é que elas precisam”. (aluno do 9º ano, C) 

 
Sem alternativas de manejo sustentável o uso de recursos naturais da floresta 

Amazônica se tornou uma questão delicada. Os sinais de injustiça social e a destruição ambiental são 

evidentes para todos que querem enxergar, inerente aos discursos da mídia sobre extinção e proteção à 

floresta.  

 

“Meu pai é pescador. Agente mora num sítio, ao redor só é árvore e 

aparece um monte de animais, aí meu pai sempre me fala um pouco sobre 

cada animal. O nome deles, o que ele ta fazendo, as espécies. Meu pai 

morava no interior, no Iranduba, ele sempre fala que onde ele morava tinha 

onça, hoje ta mais escasso. E que antigamente onde tu andava sempre via 

um animal e hoje não. Até mesmo lá em casa tinha preguiça, mas aí com 

o tempo as pessoas foram pegando e agora não tem como agente via 

antes”. (aluno do 8º ano, P) 

 

Essa crise ambiental ou podemos dizer da racionalidade humana, de acordo com Leff 

(2001), nos leva a enxerga as limitações dos recursos naturais do nosso planeta, colocando em cheque o 

conhecimento do paradigma clássico, da noção de progresso, do positivismo lógico e da simplificação, pois 

estes já não conseguem, nessa conjuntura, responder à essência dos problemas do ambiente. Os problemas 

ambientais como um sistema complexo necessita do rompimento do paradigma da dicotomia entre 

homem/ambiente, esse é um grande desafio para a conservação da fauna. 
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CONCLUSÕES 

Várias justificativas são levantadas para a conservação da natureza como religiosos, de 

sobrevivência humanitária, econômicos e políticos entre outros. A razão para a conservação da 

biodiversidade depende de muitos de juízos de valor e crenças, o problema está quando os nossos valores e 

interesses se conflitam no favorecimento de conservar a diversidade biológica. 

Na nossa sociedade consumista a natureza não é mais vista como um poder, mas como 

um objeto de consumo, uma matéria prima para grandes lucros. Para os alunos entrevistados destaca-se um 

misto de sentimentos ambivalentes, ao mesmo tempo sentimentos de preservação e de utilitarismos.  

Na realidade o “bom” ou “mau” uso dos recursos naturais, acontece segundo uma 

racionalidade intencional.  Em síntese, o elemento fundamental vem da cultura e das capacidades produtivas 

de uma sociedade.  
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