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Introdução

Os mitos e as crendices desde muito tempo fazem 
parte da sociedade, cada civilização que se 
desenvolveu ao longo do tempo, possuía e difundia 
seus conhecimentos próprios, e estes foram sendo 
propagados. “Várias foram às atitudes dos homens em 
face da natureza”. [1] (ALMEIDA, 2003). Diferentes 
espécies da flora e principalmente da fauna, foram e 
são alvo de “rotulações” do humano, a exemplo dos 
amphisbaenia, personagens do presente estudo. São
seres inofensivos, mas a cultura popular lhe atribuiu
nocividade. Também conhecidos como cobras-de-duas-
cabeças, esses animais são répteis, parente das 
serpentes e dos lagartos. 

No entanto, a semelhança externa com as serpentes, 
aliada à crença popular (incorreta) de que são perigosos, 
faz com que esses animais inofensivos sejam 
sumariamente exterminados quando emergem de suas 
galerias encharcadas após a chuva, ou quando são 
trazidos à tona pela enxada ou pelo arado [4] (NAVEGA-
GONÇALVES, 2004).

Algumas pessoas nem sabem de sua existência, 
porque muitas vezes ele é imperceptível por está 
debaixo da terra (dentro de buracos no solo). “Os 
Amphisbaenia apresentam hábitos estritamente 
fossoriais”. [2] (BAPTISTA et al., 2008). Ou seja, são 
animais escavadores e os túneis submersos são o seu 
habitat, apresentam uma única cabeça e não são 
dotados de nenhum tipo de veneno.

 Podemos perceber que a falta de informação acerca 
dessa espécie, bem como os benefícios que ela trás ao 
Meio Ambiente levaram a criar crendices que 
contribuem para a alteração da cadeia alimentar de e 
até possível risco de extinção.

É perceptível que na falta de conhecimentos acerca 
do tema o imaginário popular criou discursos que 
incorporam esses animais como sendo avessos a sua 
própria função. Em contato com essa realidade, foi 
despertada a curiosidade em discutir os conceitos e 
preconceitos criados sobre a temática e o risco que 
pode causar a biodiversidade. Também entender como 
o imaginário incorpora e classifica as espécies. Já que 

“o imaginário seria, então, a solução fantasiosa das 
contradições reais”. [3] (LAPLANTINE & 
TRINDADE, 1997). 

Material e métodos

O mapeamento inicial da pesquisa foi através de um 
levantamento bibliográfico, onde se iniciou um 
processo de leituras e fichamentos. O trabalho ainda 
contará com a elaboração de questionários que serão 
aplicados em pesquisas de campo no município de 
Garanhuns, os questionários serão previamente 
montados e também será feito mais ensaios fotográficos 
e filmagens. Com a interpretação dos questionários, 
serão confeccionados cartazes e folhetos sobre os 
amphisbaenia e divulgados a população garanhuense, 
bem como as escolas do município.  Ainda no âmbito 
de nossa pesquisa, buscaremos encontrar a criação de 
um programa de culturação e convencimento da 
comunidade local com vistas à compreensão da 
verdadeira natureza das anfisbênias, como também da 
necessidade de sua preservação, assim objetivaremos a 
criação de modelos de cartaz, de folhetos e de folder 
para fins de construção desse programa.

Resultados e discussão

A perceptível relação da população garanhunse com 
essa espécie animal já é preocupante. Ao percorrer o
perímetro urbano de Garanhuns, é notória a presença 
de muitos Amphisbaenia mortos. A sociedade já 
“rotulou” esses animais de maléficos e incorporam a 
idéia de exterminá-los logo que vistos. Segundo alguns 
relatos da população, eles são ameaças ao homem, 
pois, possuem muito veneno e são “anormais”, já que 
possuem duas cabeças.

A pesquisa irá contribuir na desmistificação da má 
imagem e trará a real importância da espécie, bem 
como os benefícios ecológicos. “O grupo amphisbaenia 
é relativamente pouco estudado, sendo conhecida 
aproximadamente 160 espécies”. [5] (VALVERDE, 
2005).
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