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Resumo 93

Ilustração biológica como ferramenta para a conservação: abordagem para a
divulgação científica de “megaxenartras” (Myrmecophaga tridactyla / Priodontes

maximus)
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Considerada parte da ilustração científica,  a ilustração biológica é uma ferramenta de
representação gráfica de fenômenos e componentes da área das Ciências Biológicas.
Além  do  seu  uso  já  muito  conhecido  na  taxonomia,  paleontologia  e  anato-fisiologia,
aplica-se também nas Artes Plásticas através da chamada arte-ecológica, sendo aliada da
biologia da conservação, mas ainda pouco articulada no que se refere a pesquisa. Esse
trabalho  visa  elaborar  um material  ilustrado  de  cunho  artístico/científico  que  divulgue
espécies ameaçadas de extinção,  utilizando como organismos modelo Myrmecophaga
tridactyla e Priodontes  maximus,  ambos  Xenartrha  de  grande  porte  nativos  da  fauna
brasileira  e considerados vulneráveis  segundo a IUCN desde 2015.  Nesse sentido,  o
trabalho se dividiu nas seguintes etapas: a) levantamento do material de referência de
cada espécie na forma de artigos, vídeos e fotografias; b) observação dos animais ao vivo
com registros fotográficos e filmagens; c) aplicação de entrevistas semi-estruturadas com
profissionais que lidam com estas espécies em cativeiro/vida livre; e d) elaboração das
ilustrações. Para observação dos animais e aplicação das entrevistas, houve visitação às
instituições: Parque Zoológico Municipal  Quinzinho de Barros (PZMQB-SP), Centro de
Conservação da Vida Silvestre  (CECFau-SP),  Fundação Jardim Zoológico  de Brasília
(FJZB-DF),  Fundação  Parque  Zoológico  de  São  Paulo  (FPZSP),  criadouro
conservacionista Parque Fiovarante Galvani - BA  e acompanhamento das organizações
não governamentais Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás do Brasil (MS) e
Giant  Armadillo  Project  (MS)  nas  atividades  de  monitoramento  e  captura in  situ  das
espécies.  As  entrevistas  foram  submetidas  e  aprovadas  pelo  Comitê  de  Ética  em
Pesquisa em Seres Humanos da UFSCar antes de serem aplicadas, consistindo em 10
questões semi-estruturadas cujas respostas foram gravadas mediante a assinatura do
consentimento livre e esclarecido dos entrevistados. Os desenhos foram feitos a mão e/ou
com  ilustração  digital.  No  ponto  em que  o  trabalho  se  encontra,  o  levantamento  de
material  de  referência  amadureceu  o  entendimento  do  pesquisador  dos  animais
estudados e as entrevistas compuseram uma etapa essencial para direcionar o conteúdo
a  ser  ilustrado  de  forma  crítica,  valorizando  as  diferentes  opiniões  de  biólogos,
veterinários, zootecnistas, tratadores e demais profissionais envolvidos na conservação
de fauna in situ/ex situ. Houve um enfoque por questões relacionadas a perda de habitat,
morfologia  única  e  aspectos  comportamentais  ligados  ao  cuidado
parental/manutenção/defesa dos animais. Com base nesse levantamento, os desenhos
foram confeccionados com traços realistas e tendo como público alvo a população em
geral, podendo futuramente ser disponibilizados para instituições participantes do estudo
para confecção de livros, placas e outros materiais didáticos que ajudem na educação
ambiental  e conservação das espécies.  A pesquisa em divulgação científica utilizando
ilustrações direcionadas por entrevistas e observações diretas se mostrou decisiva para
criar  um  elo  contemplativo  do  pesquisador  com  os  organismos  de  estudo,  evitando
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distorções da fala dos profissionais e da natureza dos animais no momento de se realizar
a  divulgação  gráfica.  Na  próxima  etapa,  os  desenhos  serão  apresentados  aos
participantes  para  avaliação  para  então  serem  veiculados  nas  formas  citadas  de
exposição, esperando com isso criar  uma ponte entre o conhecimento produzido pelo
setor científico e a sociedade de modo geral.  (Apoio/colaboração: todas as instituições
citadas, sendo o financiamento custeado com a bolsa provinda do Programa de Pós-
Graduação em Conservação  da Fauna da Universidade Federal  de  São Carlos  e  da
FPZSP). 
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Figura 1: Ilustração de Myrmecophaga tridactyla elaborada para esboçar a importância
ecológica da espécie (Busana, 2017).
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