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INTRODUÇÃO

A preservação ambiental é uma urgência dos dias 
atuais, visto que o crescimento das metrópoles 
e o consumismo exagerado levam ao aumento 
dos ataques ao meio ambiente, pondo em risco 
as espécies (GARZONI; PELLIN, 2010). Há 
diversos projetos de preservação da fauna, 
sem os quais ocorreria um agravo na situação 
(BENEVIDES; FRANCO; BRAZ, 2017). A 
diminuição dos hábitats é a principal causa da 
redução da biodiversidade mundial e a Mata 
Atlântica, com apenas 12,4% da sua área original 
preservados (SOS MATA ATLÂNTICA, 2019), 
não é exceção. Esse bioma, um dos grandes 
hotspots de biodiversidade, se estende por 17 
estados do Brasil (CAMPANILI; SCHAFFER, 
2010). Um modo de educar a população para a 
preservação do ambiente é a zoologia cultural, 
o estudo de animais em manifestações culturais 
(DA-SILVA; COELHO, 2016; DA-SILVA, 2018). 
Este trabalho visa a contribuir para a educação 
ambiental através da análise de uma manifestação 
cultural, os adesivos de moto clubes (MC) e moto 
grupos (MG).

MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização deste estudo, foram observados 
e fotografados 653 adesivos presentes em um 
estabelecimento localizado na rua principal 
de Penedo, Itatiaia, RJ, denominado “Casa do 
Chocolate”. Na localidade, há predominância da 
Mata atlântica, estando próxima à uma grande área 
de preservação da mesma, conhecido como Parque 
Nacional do Itatiaia. Após o registro fotográfico, os 
adesivos foram classificados quanto à presença de 
animais inteiros ou apenas parte deles, bem como 
se a imagem é mais estilizada ou se é mais fiel à 
realidade zoológica. Também foi considerado se 

há referência ao animal no nome do MC ou do 
MG, se há destaque para a imagem, bem como 
qual é a classificação taxonômica e se o táxon tem 
ocorrência no bioma de Mata Atlântica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 653 adesivos analisados, 34 foram 
eliminados por serem propagandas ou estarem 
deteriorados, impossibilitando a identificação. 
Foram encontradas 288 referências a animais 
em figura ou no nome, sendo 123 referenciados 
na denominação do MC ou MG (um deles com 
apenas nome e sem associação à imagem). Dos 
animais encontrados, 159 estavam presentes de 
corpo completo; 63 apresentavam apenas asas; 
61 com apenas a cabeça; um com cabeça e dorso; 
um com cabeça e asa; e uma pegada. O uso de 
partes do corpo, em detrimento do animal inteiro, 
pode ser devido ao fato dos adesivos serem, em 
média, pequenos e, por isso, sem espaço para 
uma representação zoológica mais fidedigna. Nas 
representações, a grande maioria (257 figuras) 
encontra-se com traços estilizados, sendo apenas 
29 com imagens reais ou ilustrações fiéis ao animal. 
Segundo Bruinelli (2009), o uso de símbolos é 
um método eficaz para a comunicação humana, 
sendo através deles possível demonstrar desejos e 
anseios de uma forma mais aprazível. Isso inclui 
suas modificações para a antropomorfização, 
como ocorre em diversos adesivos em que 
apareceram animais com corpos humanoides 
pilotando motocicletas. Ademais, 204 figuras 
estavam posicionadas em destaque, enquanto 
82 eram utilizadas apenas para composição, 
sendo cultural que isso ocorra na representação 
de um ambiente para compor a cena. Foram 
observadas 11 classes representadas nos adesivos, 
sendo elas: 144 Aves (50,2%); 91 Mammalia 
(31,7%); 14 Reptilia (4,9%); cinco Chondrichtyes 
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(1,7%); quatro Insecta (1,4%); três Pisces (1%); 
três Amphibia (1%); três Arachnida (1%); 
dois Molusca (0,7%); um Crustacea (0,3%); 1 
Myriapoda (0,3%); foram observados também 16 
animais mitológicos (5,6%). Entretanto, retirando 
as figuras que apresentaram apenas asas, por ser 
difícil diferenciar a ave a quem pertencem, o 
número de aves é reduzido para 83, resultando nos 
mamíferos como a classe com mais representações. 
A grande presença de asas pode estar ligada à 
simbologia de proteção e liberdade. Isso justifica 
o fato das águias, com 47 aparições, terem sido os 
animais mais representados, seguidos pelo bode, 
com 19 aparições, pelo cão, com 14, e pelo lobo, 
com 11. A maior representatividade de certos 
animais pode se dar por, além de cativantes, serem 
usualmente associados a atributos de liberdade, 
agressividade e proteção, o que representaria 
o estilo de vida almejado por boa parte dos 
motociclistas de estrada. Excluindo-se os seres 
mitológicos e as asas não identificadas, do total de 
animais, 63 ocorrem na Mata Atlântica, enquanto 
que 149 não ocorrem nesse bioma. Dentre 
aqueles, estão representados a onça-pintada, o 
lobo-guará, o muriqui, a harpia e a preguiça, que 
estão ameaçados de extinção, de acordo com a 
IUCN (2019). O uso da representação desses 
animais da forma como MC e MG utilizaram está 
dentro do escopo da zoologia cultural, e pode 
colaborar para a popularização da Ciência, e logo, 
para a preservação da biodiversidade (CODÁ; 
TRINDADE; DA-SILVA et al., 2018).

CONCLUSÃO

O presente estudo pode ajudar na educação 
ambiental e na preservação dos animais, 
considerando que os adesivos facilitam a 
comunicação com a população por serem um 
atrativo visual e cultural. A divulgação nos MC/
MG pode levar ao aumento da utilização de animais 
em extinção e ajudar na causa preservacionista. A 
visibilidade dos adesivos, comumente expostos 
em restaurantes de estradas, é uma interessante 
aliada à divulgação científica.
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