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CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
SOBRE O POMBO URBANO (Columba livia) 

Flávia Nau Tramonte  1

Resumo 
Assim como em diversas cidades no mundo, os pombos (Columba livia) fazem parte             
do cotidiano da cidade de Florianópolis. Este estudo tem como objetivo identificar as             
concepções de estudantes de uma escola estadual a respeito desta espécie, e a             
possível mudança de conceitos ao longo dos níveis de ensino. As crianças (7-10             
anos) possuem relação mais afetuosa com os pombos e maior conhecimento sobre            
as doenças que podem vir a causar, em comparação aos adolescentes (16-18            
anos), que relacionam com mídias o conceito “doença do pombo”, que não pode ser              
utilizada, pois nenhuma doença é exclusiva desta espécie. A escola demonstrou não            
possuir influência nos conhecimentos que os alunos possuem sobre animais que           
estão presentes diariamente na instituição, sendo estes decorrentes do convívio          
com a família e acesso às mídias. 
Palavras-chave: Doença do pombo. Educação Ambiental. Educação básica. 

Abstract 

As in many cities in the world, the pigeons (Columba livia) are part of the daily life of                  
the city of Florianopolis. This study aims to identify the conceptions of students of a               
state school regarding this species, and the possible change of concepts throughout            
the levels of education. Children (7-10 years old) have a more affectionate            
relationship with the pigeons and more knowledge about the diseases they may            
cause compared to adolescents (16-18 years old), who relate to the media the             
concept of "pigeon disease" which can not be used, as no disease is unique to this                
species. The school has demonstrated that it does not influence the knowledge            
students have about animals that are present at the institution every day, resulting             
from family living and access to the media. 
 
Keywords: Pigeon disease. Environmental Education. Basic education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Na estruturação de uma sociedade, o conhecimento é fundamental. A          
percepção da realidade é baseada nos conhecimentos adquiridos ao longo da vida.            
Com o tempo, a percepção sobre um determinado tema pode se alterar. As             
informações são tradicionalmente reproduzidas na sociedade, e a crença popular          
chega aos meios de comunicação. Pessoas sem informações verídicas colaboram          
com a prevalência da ignorância no meio social, e inibem a ação pró-ativa daqueles              
que possuem atitudes baseadas em conhecimento, e geram, por consequência,          
ações de resistência, em principal, no nosso trabalho, sobre o comportamento dos            
pombos (SILVA, 2006).  

Os pombos são animais exóticos, tendo sua origem na Europa. Foram           
trazidos ao Brasil pela corte portuguesa, no século XVI (MIRANDA; LADENDORFF;           

1 Bióloga pelo Centro Universitário Unifacvest, 2017. flavianautramonte@gmail.com 
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KNÖBL, 2014). Em habitat natural, possuem a função ecológica de dispersão de            
sementes (SANTOS, 2017), enquanto que nos ambientes urbanos, aos quais se           
colonizaram com facilidade, podem ser utilizados como indicadores ambientais de          
poluição (AMÂNCIO; SOUZA; MELO, 2008). São aves presentes principalmente em          
centros urbanos em todo o país (NUNES; MIRANDA, 2010). Por razões de            
facilidade de adaptação aos ambientes com intervenções antrópicas , os pombos          2

são considerados pragas e transmissores de doenças contagiosas por grande parte           
da população (PRAGAS...2017). As concepções gerais sobre essa espécie, para o           
público leigo, são consideradas negativas (MIRANDA et al, 2014). Estudos apontam           
os pombos como propensos a diversas doenças (PRAGAS...2011) porém, a mídia e            
fontes de informação públicas podem deturpar a imagem dos pombos ao           
relacioná-los diretamente e exclusivamente à doenças fúngicas, como a         
Criptococose (COSTA et al, 2010). 

Enquanto alguns pesquisadores, como Mônica Schuller Ribeiro       
(PRAGAS...2011) e órgãos de controle, como Controle de Zoonoses de          
Florianópolis (2014), colocam em evidência os prejuízos causados pelos pombos no           
ambiente urbano e na saúde pública, outros pesquisadores, como Silva (2006),           
Marques (2007), e Miranda et al (2014) direcionam seus esforços à defesa de fatos              
verídicos sobre a espécie e indicam que há, inseridas na sociedade urbana,            
percepções equivocadas sobre pombos. Silva (2006) acredita que o conhecimento          
sobre a biologia desta espécie é suficiente para o sucesso do controle, e, com ele, a                
improbabilidade de presença de animais doentes ou contaminados em ambientes          
antrópicos. Algumas doenças podem ter relação com pombos e possuir relevância           
social e se constituir em problema de saúde pública (FARIA, 2010), mas, ao avaliar              
a percepção da população em relação ao tema, é visto que muitos indivíduos             
acabam relacionando as aves à algumas doenças, mas não possuem conhecimento           
real sobre as probabilidades de se contrair um patógeno destes animais (MIRANDA            3

et al,  2014). 
Conforme a Lei nº 9.394 de 1996, que aponta as diretrizes e bases da              

educação (BRASÍLIA, 1996), o ambiente escolar estimula o desenvolvimento da          
percepção das relações humanas. A formação do indivíduo durante a fase           
acadêmica tem como objetivo o preparo do indivíduo para o exercício da cidadania,             
da plena compreensão do ambiente natural e formação de valores, além de incluir a              
formação ética e o desenvolvimento do pensamento crítico. As concepções de um            
cidadão também são formados e constituídos em seu ambiente formal de educação,            
pois, “durante a formação, cada indivíduo é levado a uma reflexão de seus             
comportamentos e valores pela aquisição de conhecimentos, compromisso e         
responsabilidade com a natureza e com as gerações futuras” (REIGADA; REIS,           
2004, p. 150). Sobre o ambiente urbano, há pouca geração de reflexão e discussões              
em ambiente escolar (REIGADA; REIS, 2004). Deste modo, as concepções dos           
alunos podem ficar estruturadas em informações incompletas, e por vezes errôneas,           
gerando bases para tabus e concepções distorcidas sobre diversos assuntos.  

Este trabalho tem como objetivo geral compreender as concepções de          
estudantes do ensino fundamental e médio de uma escola pública estadual sobre o             
pombo-comum. Os objetivos específicos são os seguintes: Investigar as concepções          

2 “Resultante da ação do homem, especialmente em relação às modificações no ambiente, na 
natureza, causadas por essa ação” (DICIO, 2019). 
3 “Causador ou micro-organismo específico que provoca doenças” (DICIO, 2019). 
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dos estudantes sobre os pombos; investigar a atual legislação, especialmente a           
ambiental, sobre o tema; identificar as possíveis mudanças nas concepções ao           
longo dos níveis de ensino e investigar sua origem. 

Como problema de pesquisa têm-se a motivação de compreender as          
concepções que estudantes possuem sobre pombos e quais suas origens, a fim de             
identificar a influência de diversas fontes de informação, como a mídia, a família e a               
escola.  

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa parte da abordagem mista, quanti-quali, e se utiliza da           
metodologia do estudo de caso. O estudo de caso é uma metodologia de pesquisa              
que visa o estudo de uma unidade ou parte de um todo sobre o tema.  

A fundamentação da pesquisa se deu na aplicação de questionários, que teve            
como objetivo identificar a realidade sobre as concepções que os estudantes           
possuem sobre o tema, buscando identificar, através da comparação das          
informações obtidas, possíveis mudanças nas concepções e padrões de         
comportamento ao longo dos níveis de ensino. Baseia-se também na investigação           
atual da legislação relacionada aos pombos domésticos no Estado de Santa           
Catarina e na capital Florianópolis, bem como com informações a respeito de            
possíveis enfermidades ocorridas na região que sejam diretamente relacionadas aos          
pombos.  

Os questionários (Apêndice I) utilizados para a realização deste estudo          
possuem questões abertas e fechadas, garantindo maior capacidade de         
compreensão das reais concepções dos estudantes. Foram elaborados em dois          
formatos, atendendo às capacidades de compreensão de linguagem das diferentes          
faixas etárias dos discentes. O questionário aplicado foi direcionado aos alunos do            
2º ano do Ensino Médio (E.M.) e em uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental                
(E.F.) de uma escola pública estadual do município de Florianópolis/SC. A escolha            
destas turmas se deu na obtenção de informações sobre concepção em crianças            
que ainda não passaram pelo processo de ensino-aprendizagem sobre temas de           
ecologia, aves e fauna urbana no ambiente formal de educação, enquanto que,            
adolescentes do Ensino Médio já aprenderam sobre o tema e possuem acesso à             
informação por meio de mídias sociais e matérias de jornais e televisão. A escolha              
da instituição foi baseada na dimensão e importância na sociedade, pois, devido ao             
número de alunos matriculados e área construída, trata-se da maior escola do            
Estado e do país (BORGUEZON, 2018).  

O modelo das perguntas dos questionários tiveram como base o estudo de            
Miranda (2014), buscando uma linha de raciocínio e comparação entre este e o             
presente estudo, a fim de relacionar semelhanças entre as concepções dos           
brasileiros sobre os pombos.  

A hipótese inicial se dá na ideia de que as crianças possuem maior frequência              
de avistamento e contato direto com os pombos presentes na escola, e, desta             
forma, tendem a sentir maior afinidade com esses animais, demonstrando mais           
atitudes de alimentação voluntária direta, em relação aos alunos com mais idade.            
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Estes últimos, por possuírem contato maior com mídias sociais e discussões sobre o             
tema, tendem a não sentir tanta afinidade, a acreditar que esses animais são             
prejudiciais à saúde pública e a sentir nojo.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O ambiente escolar de modo geral é abrigo para dezenas de pombos.            
Conforme discursos de ex-alunos feitos diretamente a autora, a presença de           
pombos era estimada em uma população de centenas de indivíduos. As           
observações in locu indicaram colônias pequenas, segregadas entre adultos e          
jovens. 

A instituição é arquitetada entre pequenos pátios abertos com bancos e           
estruturas de salas de aula enfileiradas. As árvores presentes estão mescladas           
entre nativas e exóticas. Há poucas espécies de árvores frutíferas, que servem de             
alimento tanto para C. livia, o pombo urbano, quanto para Emberizoides herbicola            
(Canário-do-campo) e Passer domesticus (Pardal). 

Por razão de falta de disponibilidade de alimentos, as aves da região            
procuram alimentar-se no pátio escolar, preferencialmente por migalhas do lanche          
dos alunos. A circulação dos animais é livre e se dá entre áreas abertas e               
parcialmente delimitadas. Na cantina houve observação de indivíduos caminhando         
por cima das mesas utilizadas pelos alunos para alimentação e confraternização. A            
delimitação física se dá na necessidade de limitação de animais que possam            
contaminar mesas, cadeiras e objetos de uso coletivo, pois diferentes espécies,           
como insetos, roedores e aves são transmissores de bactérias, fungos e demais            
organismos que possam vir a ser zoonóticos (MARQUES et al, 2010). 

As estruturas físicas ornamentais da escola demonstram estar sem limpeza          
por um longo período, pois apresentam limo. Porém, não houve qualquer           
avistamento de resíduos de fezes de pombos nestas estruturas, ou demais áreas            
utilizadas, como nos pátios e corredores.  

A realização da aplicação dos questionários aos discentes ocorreu no dia 11            
de setembro de 2018. Ao total, foram aplicados questionários para 55 alunos, sendo             
28 da turma de 3º ano do Ensino Fundamental e 27 alunos da turma de 2º ano do                  
Ensino Médio. As idades dos alunos variaram entre 7 e 10 anos, e 16 e 18 anos,                 
respectivamente. O público masculino correspondeu a maioria das crianças         
(55,55%), enquanto que o público feminino era maioria na turma dos adolescentes            
(50%).  

O presente estudo identificou que a frequência de avistamento de pombos           
pela parcela de alunos entrevistados foi de 85,13% na turma infantil e 96,42% na              
turma de jovens. Mesmo que a convivência dos alunos com a espécie seja diária ou               
semanal, nenhum adolescente demonstrou sentir afinidade com estes animais.         
Cerca de 68% responderam não sentir afinidade, enquanto que 18% colocaram que            
sentem às vezes. No ambiente infantil, os resultados se mostraram mais próximos            
entre a turma, onde 44% responderam que sentem afinidade, 26% que não, e 22%              
às vezes. Esta realidade não possui semelhança com o estudo de Miranda et al              
(2014) em São Paulo, onde foi identificado que 14% dos entrevistados na cidade de              
São Paulo declararam sentir afinidade por pombos. Este estudo abordou as           
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concepções de adultos escolhidos de maneira aleatória, com faixa etária entre 18 e             
85 anos, com graus de escolaridade variados, em praças da cidade de São paulo e               
na orla da Praia de Santos.  

As concepções dos alunos em relação à sujeira e a sentir nojo de pombos              
foi controversa. A maioria, 44% entre as crianças e 50% dos jovens relataram não              
sentir nojo desses animais, mas, na mesma proporção os relacionaram com sujeira.            
Os pombos passaram a se adaptar ao meio urbano com facilidade, por razão de              
acesso fácil à alimentação e abrigo (MARQUES et al, 2010). No ambiente escolar             
pode-se observar dezenas de indivíduos, aparentemente saudáveis, em ambientes         
coletivos e de muita circulação de pessoas. Estes animais parecem estar           
confortáveis e acostumados ao ambiente agitado e com ruídos, em principal na área             
entre as salas de aula do Ensino Fundamental, onde há maior disponibilidade de             
migalhas de comida oriundas do descarte irregular da alimentação das crianças.           
Nesta visão, os pombos se alimentam de resíduos orgânicos que sujam o pátio             
escolar, atuando como agentes de limpeza e na diminuição da presença de vetores             
como ratos, baratas e formigas, que possuem um grau de dispersão de bactérias             
muito maior em relação às aves, pois residem em locais com maior contaminação,             
como rede de esgoto (SANTOS, 2017). 

Por observação e relatos dos funcionários da instituição foi possível          
identificar a segregação por idade nas colônias de pombos da escola. Esta relação             
de hierarquia entre os indivíduos foi identificada por Sol et al (2000), onde os              
animais mais velhos escolhem os locais de alimentação de melhor qualidade,           
enquanto que os indivíduos jovens passam a se alimentar dos restos dos anteriores,             
ou partem em busca de novos locais de alimentação ou horários diferenciados. Nos             
horários em que não há alimentação dos alunos, os pombos jovens são maioria no              
pátio. No horário do intervalo os pombos adultos passam a reinar no local, são mais               
ágeis à procura de migalhas e, como são mais experientes com relação à atividade              
humana, não apresentam dificuldade em se aproximar dos alunos enquanto          
lancham ou correm. Esta facilidade de convívio das aves com os alunos pode ser              
relacionada com os baixos relatos de contato direto com o animal, como as ações              
de tocar ou segurar pombos, colocados por 21% dos adolescentes e 14% das             
crianças. 

As fontes de dessedentação , tanto dos pombos quanto das espécies de           4

pássaros encontradas no local, dentre elas o Sanhaçu-de-encontro-azul (Tangara         
cyanoptera) , com frequência de ocorrência (FO) de 0,008% na floresta atlântica da            
Serra do Tabuleiro, estudada por Willrich (2011), são fontes de água da chuva             
empoçadas pela escola. Vale ressaltar que a influência antrópica no ambiente           
urbano tornou as fontes naturais de dessedentação, como rios, riachos e lagos,            
impróprias para o consumo pela fauna urbana (MORAES et al, 2018). Deste modo,             
proibir a dessedentação das aves pode ser considerado crime ambiental, conforme           
a  Lei nº 94 de 18 de Dezembro de 2001 (BRASIL, 2001). 

Placas informativas da Prefeitura de Florianópolis incentivam a proibição de          
disponibilidade de abrigo e não alimentação de pombos pelos cidadãos (Figura 1), a             
fim de diminuir a proliferação da espécie e casos de doenças relacionada aos             

4 Dessedentar: Matar a sede a; refrescar; saciar (AURÉLIO, 2018). Fontes de dessedentação são 
locais com acúmulo de água, naturais ou antropogênicos, onde animais podem saciar sua sede. 
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pombos, o que também pode ser considerado crime ambiental pela mesma razão.            
Informações passadas à comunidade por órgãos responsáveis, como o Centro de           
Controle de Zoonoses geralmente contém ilegalidades. Na cidade de Campo          
Grande/MG o CCZ orientou o sacrifício de filhotes (ARAÚJO, CARVALHO,          
ALBUQUERQUE, 2000). As concepções dos alunos sobre este tópico é a de que,             
para 68% dos adolescentes e 63% das crianças a proibição ou restrição de             
alimentação de pombos não é a melhor maneira de evitar doenças, e que tal ação               
não é correta.  

Figura 1: Placa de informações da Prefeitura de Florianópolis na Praça dos Bombeiros 
incentivando a não alimentação de pombos no local. Fonte: Autora, 2017. 

 
Existe o hábito de alimentar pombos por 33% dos alunos do ensino            

fundamental, enquanto que 82% dos alunos do ensino médio relataram não possuir            
esse costume. Conforme Baldaccini et al (2000), os pombos selvagens europeus           
possuem preferência alimentar pelos frutos de lentisco (Pistacea lentiscus). Estes          
frutos estão presentes nas árvores conhecidas no Brasil como Aroeiras, amplamente           
encontradas em praças públicas. Os frutos da Aroeira fornecem uma nutrição           
desequilibrada de aminoácidos (IZHAKI, 1998 apud BALDACCINI et al., 2000), logo,           
é improvável que seja suficiente para alimentação exclusiva por longos períodos de            
tempo. As necessidades nutricionais dos pombos podem ser sanadas nas cidades,           
em principal aquelas onde há áreas agrícolas perto, pois há preferência alimentar            
sobre espécies de ervilhas, milho, cereais e leguminosas. A má nutrição pode            
acarretar em uma maior probabilidade de infecção por ornitose, em principal nos            
meses de inverno (JANIGA, 1983). A limitação da alimentação de pombos urbanos é             
uma das medidas básicas de controle populacional, porém, apenas uma pequena           
parte da população depende da alimentação do público (JANIGA, 1987), mesmo           
que já se tenha observado que os pombos permanecem em lugares onde são             
regularmente alimentados, e que nidificam (constroem seus ninhos) por comida          
(JANIGA, 1983).   

Até o presente momento, após demasiada pesquisa e referencial teórico          
sobre a ecologia destas aves, não foram encontrados estudos específicos          
relacionando a taxa de reprodução diretamente com a disponibilidade de alimentos           
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em colônias de pombos urbanos com indivíduos marcados.  
Cerca de 67% dos alunos do Ensino Fundamental relataram sentir medo de            

contrair alguma doença de um pombo, enquanto que na turma do Ensino Médio a              
relação foi de 60%. Ambas as turmas, 52% e 75%, respectivamente, apontam não             
saber identificar quais doenças um pombo pode realmente transmitir ao ser humano.            
Miranda et al (2014) identificou uma porcentagem alta de entrevistados com           
concepções semelhantes. Cerca de 90% relataram reconhecer pombos como         
transmissores de doenças, enquanto que 73% não sabem dizer quais zoonoses são            
pertinentes à espécie. 

A formação do senso comum da população urbana a respeito das zoonoses            
causadas por pombos é basicamente rotulada como “doença do pombo”. Este termo            
é utilizado em mídias sociais (BICUDO, 2018; SUL, 2018) e cartilhas de educação             
ambiental (LIMA et al, 2016), como base para referenciar doenças respiratórias,           
meningites e pneumonias, geralmente não especificando uma determinada doença         
ou causador, mas, de modo geral, baseando-se nos sintomas da Criptococose.  

Os dados da presente pesquisa apontam resultados diferentes para as          
turmas com relação às concepções de doenças causadas ou relacionadas aos           
pombos. Enquanto que, para os adolescentes o termo “doença do pombo” se traduz             
como uma zoonose para 64% dos entrevistados, 63% das crianças relatou não ter             
conhecimento sobre o termo. Esta realidade pode estar relacionada ao avanço da            
idade, utilização das mídias sociais à informações distorcidas vindas dos órgãos           
públicos municipais; os cidadãos passam a obter concepções pejorativas quanto aos           
pombos, em detrimento da falta de informação sobre a relação entre doenças e a              
espécie. 

Em questão objetiva, foi proposto aos discentes que relacionassem diversas          
doenças e parasitas com pombos. As opções foram diferentes para as turmas por             
razão da faixa etária e nível de compreensão sobre o tema. Os resultados (Tabela 1)               
indicaram que, de modo geral, os alunos possuem conhecimentos errôneos sobre           
parasitas de pombos e doenças que possam causar em seres humanos.  

 
 

Doença/parasita Alunos da E.F. (%) Alunos do E.M. (%)  

Meningite 51,85 X 

Dengue 0 3,57 

Piolho 48,14 46,42 

Carrapato 51,85 28,57 

Leptospirose 37,03 21,42 

Bronquite 29,62 X 

Criptococose X 14,28 

Salmonelose X 14,28 

Febre Amarela X 10,71 

Histoplasmose X 17,85 
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Psitacose X 17,85 

Tabela 1: Relação das concepções entre turmas escolares sobre doenças e parasitas de 
pombos e zoonoses.  X: Doença não colocada como opção para turma.   

A criptococose, apontada por 14% dos adolescentes é amplamente         
estudada no Brasil. Diversos estudos buscam identificar locais onde haja presença           
do fungo em todo o país (REOLON; PEREZ; MEZZARI, 2004; SCHNEIDER, 2009;            
FARIA, 2010). Afirmar que a criptococose é causada por um pombo contaminado            
(SUL, 2018) é inverdade. O fungo Crypotococcus neformans, causador da doença,           
está presente no ambiente, entre material em decomposição e árvores (QUEIROZ,           
2008). Foi primeiramente isolado em um suco de pêssego por Francesco Sanfelice            
em 1894 (JUNIOR, 2014). Este fungo adapta-se às fezes secas de diversas aves,             
incluindo pombos. Estudos realizados sob análise de fezes indicam que a presença            
do fungo é originada após a dessecação dessas (EMMONS, 1955). Estudos           
apontam a presença do fungo em fezes de Periquito-namorado (Agapornis),          
calopsita (Nymphicus hollandicus), canário-do-reino (Serinus canaria), e       
periquito-australiano (Melopsittacus undulatus) (FILIÚ, 2002). Deste modo,       
relacionar a criptococose exclusivamente aos pombos é incorreto. Da mesma forma,           
pode-se afirmar que doença do pombo não existe, pois nenhuma doença é exclusiva             
desses animais (MAIA, 2016), e o fungo não tem relação com o indivíduo.  

O presente estudo buscou identificar traços de conhecimento sobre o tema           
nas crianças, incluindo como resposta as opções meningite e bronquite, sintomas           
possíveis após infecção por criptococose (EMMONS, 1955). Este primeiro foi          
relacionado pela maioria das crianças. Pode-se afirmar que houve influência de           
ações externas para a formação dessa concepção. Os familiares foram apontados           
por 52% dos alunos como influenciadores, enquanto que as mídias foram           
determinantes na formação de concepções de 25% dos alunos. O senso comum foi             
apontado, na turma do 2º ano, como presente na geração de conhecimentos sobre             
pombos por 10% dos discentes.  

As doenças como dengue, leptospirose e febre amarela são causadas ou           
tem relação com pombos por 54% dos entrevistados. Este fato indica que os jovens              
não possuem conhecimentos acerca de doenças graves e comuns no país. Estas            
não possuem qualquer relação com as aves. A dengue e a febre amarela são              
causadas por vírus que possuem mosquitos como vetores (GOMES et al, 1999;            
TAUIL 2001), enquanto que a leptospirose é causada por bactérias do gênero            
Leptospira. Assim como os pombos são símbolos da criptococose, os ratos são            
símbolos da leptospirose. O senso comum determina que a urina dos roedores é o              
exclusivo agente zoonótico, porém a doença pode ser originada sob a presença da             
bactéria na urina de diversos animais (BLAZIUS et al., 2005), como bovinos, cães e              
gatos (BARCELLOS et al., 2003). Por possuírem sintomas semelhantes, casos de           
dengue foram diagnosticados como sendo leptospirose em um hospital de referência           
em doenças infecciosas em Salvador (KO, 1993).  

A salmonelose (PENHA, 2008) e a psitacose (MAGNINO et al., 2009) são            
doenças que possuem relação com aves, causadas por bactérias. Porém, surtos de            
salmonelose podem estar associados à ingestão de carne bovina e suína, bem            
como de verduras contaminadas (KOTTWITZ, 2010). Humanos, bem como a          
maioria dos animais podem ser transmissores da doença (NUNES, 2003). Araújo,           
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Carvalho e Albuquerque (2000) orientam que “de modo geral, o homem não é muito              
sensível à salmonelose transmitida pelos pombos” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1988          
apud ARAÚJO; CARVALHO; ALBUQUERQUE, 2000, p.40). Com relação à         
psitacose, a bactéria pode vir a estar presente na fezes e penas, onde a transmissão               
é por inalação (NUNES, 2003). Foi descrita em papagaios, canários e tentilhões            
(TAVARES; PEREIRA; COURA, 1967). Em humanos, esta doença é conhecida          
como ornitose. Em 11 países europeus, a média de soropositividade em pombos            
para a bactéria C. psittaci variou entre 19,4 a 95,6% (MAGNINO et al., 2009).  

A histoplasmose é causada por diferentes espécies de fungos, e pode ser            
considerada potencialmente patogênica principalmente em portadores da síndrome        
da imunodeficiência adquirida (SIDA) (BORGES et al, 1997). Está presente em solos            
(OLIVEIRA; UNIS; SEVERO, 2006) com presença de fezes de animais como           
morcegos e aves (NUNES, 2003), tendo sua dispersão através ao ar. A relação com              
fezes pombos pode estar presente, mas não é obrigatória ou exclusiva. Doenças             
fúngicas raramente cometem pombos, em função de sua elevada temperatura          
corporal, em torno de 42ºC (ARAÚJO; CARVALHO; ALBUQUERQUE, 2000).  

Mesmo que os pombos sejam relacionados em diversos estudos com          
potencialidade de trazer doenças aos humanos, vale ressaltar que as doenças           
fúngicas, amplamente discutidas como problema de saúde pública, podem ter          
origem ambiental (JUNIOR, 2014), e não são transmitidas pelo contato direto com o             
animal. De qualquer forma, a probabilidade de um indivíduo saudável contrair uma            
doença é muito menor do que é alardeado (NORONHA, 2016). Dentre mais de 7 mil               
consultas em Belo Horizonte entre 1995 e 1997, nenhuma doença teve relação com             
pombos (ARAÚJO; CARVALHO; ALBUQUERQUE, 2000). O mesmo foi visto em          
Londrina, entre os anos de 2008 e 2013, onde apenas três casos foram             
diagnosticados como criptococose (ALMEIDA, 2013 apud  ZEQUI; MAIOLA, 2014).  

A toxoplasmose, não colocada como opção de resposta nos questionários,          
também é relacionada com pombos e utilizada como argumento em defesa do            
controle populacional (MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS, 2007). Porém, a doença          
é causada pela ingestão do protozoário Toxoplasma gondii (CAMARGO; ANTUNES;          
CHIARI, 1995) que pode estar presente na maioria das espécies homeotérmicas           
(GODOI, 2009), na carne bovina, caprina, leite, ovos, em moscas, percevejos,           
baratas, anfíbios e pode ser transmitida pelo contato humano, em transfusões de            
sangue ou contato com mucosas (CAMARGO et al., 1995; GOMES et al, 1999). A              
contaminação direta com pombos só é possível com ingestão de carne crua ou mal              
cozida (SCHULLER, 2005; NORONHA, 2016). Na cidade de São Paulo, todos os            
126 pombos de vida livre capturados para estudo apresentaram negatividade para           
T. gondii. Na cidade de Goiânia/GO, 150 animais foram estudados, e apenas 22,6%             
apresentaram reatividade positiva (NETO et al, 2015). As aves apresentam pouca           
citação em estudos sobre a doença, e a maioria dos casos é relacionada com              
infecções em galinhas (GODOI, 2009).  

Os ectoparasitas foram apontados como um problema nos discursos dos          
estudantes durante a aplicação dos questionários, em especial na sala infantil, onde            
os dados informam maior relação entre parasita/animal com carrapatos (51%) do           
que com piolhos (48%). Os estudantes adolescentes apresentaram uma concepção          
diferente. Para 46% da turma os piolhos são mais presentes em pombos do que os               
carrapatos (28%). Há demasiado enfoque sobre a “mosca-de-pombo”, conceito         
intitulado para a espécie Pseudolynchia canariensis (GREDILHA et al, 2008).          
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Mesmo estando presente em populações por todo o país (VOLTARELLI-PACHALY          
et al ., 2018), raros casos foram relatados em humanos. A espécie não é zoonótica              
(MARQUES, 2007). Está presente no hospedeiro apenas durante a alimentação,          
nos demais períodos procura abrigo no ambiente (SUZUKI et al, 2014). A            
denominação “mosca-de-pombo” é errada, pois o parasita acomete diversos outros          
animais, como mamíferos e aves domésticas e silvestres (BAKER, 1967;          
MCCLURE, 1984; MAA; PETERSON, 1987 apud  GREDILHA et al., 2008).  

A respeito das concepções que os estudantes possuem em relação à           
possibilidade de diminuição de casos de doenças que atualmente são relacionadas           
aos pombos, em função da responsabilidade do município, 51% das crianças           
acreditam que não ter contato direto com o animal é o suficiente, enquanto que, para               
os estudantes de maior idade o mesmo argumento foi citado por 25% (Tabela 2). A               
questão específica, aberta, possuía a seguinte pergunta: “Para você, de que           
maneira o controle populacional de pombos poderia ajudar no controle de doenças            
em geral?”  

Resposta Alunos do E.M. (%) 

Não ajudaria 7,14 

Não sabe 17,85 

Controle de alimento 10,71 

Controle de saúde/bem estar do 
animal 

17,85 

Abate 3,57 

Diminuir contato direto com animal 25 

Informações em Mídias  3,57 

Uso dos animais em estudo/pesquisa 3,57 

Tabela 2: Respostas dos discentes (2º ano do Ensino Médio) a respeito do controle 
populacional de pombos em função do controle de doenças. 

A princípio, a motivação de elaboração desta questão buscava identificar as           
concepções dos adolescentes sobre a eficiência ou não do controle populacional de            
pombos em uma área urbana para diminuição de casos de doenças (não            
especificadas), independente da técnica utilizada. A interpretação destes        
proporcionou respostas onde foi evidenciado as opiniões sobre diferentes técnicas          
de controle de população e uso da presença dos animais para outros fins, como em               
pesquisa/estudo. O controle de alimento, que é amplamente divulgado em diversas           
fontes de informação, oficiais ou não, é o maior argumento para diminuir a             
proliferação de pombos nas cidades. Porém, foi citado por apenas 10% dos alunos             
do 2º ano do Ensino Médio. Um número maior de alunos (17%) relacionou a              
contribuição da Prefeitura na implantação de alimentação saudável e ambientes          
propícios para o bem estar da espécie como fator de maior importância no controle              
de doenças em humanos. Este argumento é tido como a melhor estratégia de             
manejo ecológico para pombos em centros urbanos, incluindo a construção de           
pombais e controle de ovos. É de responsabilidade do município, especificamente           
pela Secretaria Municipal de Saúde o controle populacional de animais e de            
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zoonoses da cidade de Florianópolis, conforme a Lei nº 94 de 18 de Dezembro de               
2001. Nesta mesma é possível identificar a definição de maus tratos, onde têm-se             
como exemplo de crueldade a ausência de abrigo e alimentação necessária, ações            
que são estimuladas pelo Centro de Controle de Zoonoses (CONTROLE DE           
ZOONOSES DE FLORIANÓPOLIS, 2014, p.3) onde afirmam que “A única forma de            
controlar a população de pombos é através da menor oferta de alimento, água e              
abrigo.”, evidenciando desconformidade legal entre órgãos competentes do        
município e descompasso de informações para a população.  

Os pombos são considerados pertencentes à fauna sinantrópica nociva         5

pela Instrução Normativa (IN) 141/2006 do IBAMA, e, deste modo, não precisam de             
autorização do IBAMA para que haja controle pelos órgãos de Saúde, Agricultura e             
do Meio Ambiente. Porém, a eliminação direta dos animais só pode ser executada             
quando as demais formas de manejo ambiental forem esgotadas, estas definidas           
pela mesma IN como sendo “eliminação ou alteração de recursos utilizados pela            
fauna sinantrópica, com intenção de alterar sua estrutura e composição, e que não             
inclua manuseio, remoção ou eliminação direta dos espécimes” (BRASIL, 2006, p.1).           
Apenas poderão exercer estas ações as “pessoas físicas e jurídicas devidamente           
habilitadas para tal atividade”, desde que seja “observada a legislação vigente,           
especialmente no que se refere à maus tratos, translocação e utilização de produtos             
químicos”. Os casos de abate, maus tratos e controle ambiental por pessoas não             
autorizadas serão sujeitos às penalidades, conforme o Artigo 9º da IN 141/06: 

Art. 9º - As pessoas físicas e jurídicas atuando sem a devida            
autorização ou utilizando métodos em desacordo com a presente         
Instrução Normativa serão inclusas nas penalidades previstas na        
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no Decreto nº 3.179, de               
21 de setembro de 1999, sem prejuízos de outras penalidades          
civis e criminais (BRASIL, 2006, p.3). 

Conforme o artigo 5º da Lei nº 94/01 os objetivos básicos de ações de              
controle de populações de animais é prevenir a mortalidade desnecessária dos           
animais. Já fora visto que o abate trata-se de um método cruel (VELEZ, 2016) e               
ineficaz (NORONHA, 2016), pois acaba renovando o bando por indivíduos mais           
jovens e o número pode inclusive aumentar (MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS,           
2007; MAGNINO et al., 2009).  

A construção de pombais é um método de controle populacional que abrange            
as demandas de bem estar da espécie, e pode ser implementado em áreas urbanas              
como praças e parques. É incentivada, inclusive, a interação entre cidadãos e os             
animais em ambiente higiênico e controlado (MAGNINO et al., 2009). Na cidade do             
Rio de Janeiro, a ONG SOS Aves e Cia executou a metodologia, no ano de 2013. O                 
controle foi eficaz e houve a redução de 600 para 100 animais. A recolha dos ovos                
era feita diariamente, e ovos falsos eram colocados nos ninhos. O projeto teve que              
ser interrompido após o roubo do pombal (GLOBO, 2016). Em Londrina/PR, no ano             
de 2009, houve a construção de pombal na cidade, bem como outros métodos de              
manejo, como equipamentos sonoros e gel repelente. O pombal não apresentou           
eficácia (GIROLDO et al, 2014). Na cidade de Florianópolis há um pombal a mais de               

5  “Fauna sinantrópica (animais que utilizam recursos de áreas antrópicas), que interage de forma 
negativa com a população humana, causando-lhe transtornos significativos de ordem econômica ou 
ambiental, ou que represente riscos à saúde pública” (BRASIL, 2006). 
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vinte anos na Universidade Federal de Santa Catarina, onde são mantidos           
indivíduos destinados ao uso na pesquisa e ensino. O local mantém cerca de 100              
aves, com fornecimento livre de água e alimento posto duas vezes ao dia. A limpeza               
é realizada semanalmente, com Amônia e Iodo, sem a presença dos animais, que             
são isolados em outro local (GONÇALVES, 2017). 

A realidade da turma de Ensino Médio, onde 17,85% dos estudantes declara            
não saber como o controle de pombos influencia na saúde da população, demonstra             
que há falta de acesso a informações sobre o tema, em discussões em sala de aula,                
entre o núcleo familiar e de amigos, e mesmo em políticas públicas a respeito. Sobre               
a formulação das concepções presentes no consciente dos pesquisados, fora          
elaborada duas perguntas, sendo elas: a) Como você aprendeu o que você sabe             
sobre pombos? Você conversou com sua família, viu na televisão ou na internet?;             
b)Sobre a maneira como você pensa a respeito de pombos, como você acha que              
surgiu? Por exemplo, através de informações da escola, família, livros, televisão,           
Facebook…, para as turmas das crianças e dos adolescentes, respectivamente. Os           
dados obtidos seguem abaixo (Tabela 3).  

 

Resposta Alunos do E.F. (%) Alunos do E.M. (%) 

Não sabe 22,22 3,57 

Família 18,51 50,00 

Amigos 0 21,42 

Mídia 18,51 32,14 

Escola 3,70 14,28 

Convivência com animal 0 17,85 

Cultura social 0 10,71 

Cotidiano 0 10,71 

Tabela 3: Respostas dos discentes a respeito da origem de suas concepções sobre o pombo. 

Com relação a origem das concepções que os indivíduos possuem a respeito            
dos pombos (presentes na escola ou não) é possível identificar a responsabilidade            
que as mídias sociais e a família apresentam. A ingenuidade das crianças é visível,              
onde 22% destas declaram não saber identificar de onde vêm as informações que             
sabem sobre os animais. A família possui um papel fundamental na geração de             
concepções nos adolescentes, pois 50% admitem aprender com seus parentes          
sobre os pombos. Desta forma, é importante que haja maiores pesquisas a respeito             
dos conhecimentos que os adultos (familiares) possuem sobre os pombos, pois a            
transmissão de informações é evidente, e deve ser realizada de forma a expandir             
conhecimentos verídicos sobre a espécie. Esta é uma função dos órgãos           
competentes, municipais e estaduais, que possuem como ferramentas as redes          
sociais oficiais e publicidade, como placas em praças e parques e cartilhas online. A              
realidade mostrada nos dados obtidos dos questionários identifica um déficit sobre o            
repasse para a população de conhecimento e informações verdadeiras sobre os           
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pombos na cidade de Florianópolis. A baixa influência da escola na formação de             
concepções sobre um animal presente dentro da instituição diariamente (3,70% e           
14,28%) evidencia falta de interesse e discussão sobre o ambiente que cerca os             
estudantes, e vai em desacordo com os objetivos do Ensino Fundamental,           
elaborados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, onde os discentes devem         
formar a capacidade de “perceber-se integrante, dependente e agente transformador          
do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo           
ativamente para a melhoria do meio ambiente” (BRASIL, 1998, p. 69). 

A educação ambiental não unicamente pode ser debatida através de visitas à            
locais naturais preservados. A biodiversidade pode ser estudada e debatida dentro           
dos portões da escola (REIGOTA, 2009), e o mesmo pode (e deve) ser realizado na               
instituição, com relação às aves presentes, as espécies vegetais e a interação que             
as mesmas possuem com os alunos, funcionários e comunidade escolar, em todos            
os níveis de ensino. Deste modo, buscando informações corretas e debatendo sobre            
a presença e influência dos pombos na escola a convivência poderá se tornar             
mutuamente saudável.  

 

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os pombos são frequentemente vistos pelos alunos no ambiente escolar do           
IEE na cidade de Florianópolis. A relação entre a espécie e os discentes é diferente               
entre as turmas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, onde as crianças             
apresentam maior afinidade e hábitos de maior aproximação, como alimentação          
direta. Nenhum dos adolescentes afirmou sentir afinidade pela espécie, mesmo o           
convívio sendo diário ou semanal.  

As concepções que os estudantes possuem sobre as doenças que pombos           
podem vir a transmitir aos humano está em desacordo com a realidade, pois a              
maioria das duas turmas apresentam sentir medo de contrair doenças, mas não            
sabem identificar quais são potencialmente passíveis de transmissão pela ave.          
Dentre as opções colocadas, as doenças ou sintomas de patologias fúngicas           
amplamente estudadas no país, como a criptococose tiveram resultados diferentes          
entre as turmas. A maioria das crianças identificou a meningite como tendo relação             
com pombos, enquanto que a criptococose foi escolhida como opção por apenas            
14,28% dos adolescentes. Estes demonstraram ter conhecimentos equivocados        
sobre pombos, pois relataram haver relação entre os animais e a febre amarela,             
leptospirose e dengue, o que não ocorreu com as crianças. Sobre os parasitas,             
grande parte de ambas as turmas identificaram piolhos e carrapatos como passíveis            
de passar de pombos para humanos. Esta possibilidade é muito pequena, mesmo            
que hajam infestações de grandes populações de parasitas em pombos, e, em sua             
maioria, não são zoonóticos.  

O controle de alimentação de pombos, amplamente divulgado como         
prejudicial à população por parte da Prefeitura, foi colocado como “errado” para a             
maioria dos estudantes, em função da relação com zoonoses. A maioria dos alunos             
afirmaram nunca ter tido, ou conhecer alguém que teve, qualquer doença que tenha             
sido relacionada com pombos. 
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Sobre a formação de concepções dos entrevistados, é possível identificar que           
as crianças não possuem tanta influência das mídias sociais (Facebook, televisão,           
cartilhas da prefeitura), pois não sabem responder sobre “doença do pombo”,           
conceito muito utilizado para associar a presença dos animais em áreas urbanas            
com prejuízos à população, e que é errôneo, pois nenhuma doença é exclusiva de              
pombos. Para os indivíduos com faixa etária entre 7 a 10 anos, a família possui a                
mesma participação que as mídias na origem de seus conhecimentos sobre           
pombos, mas grande parte não sabe dizer como “sabem o que sabem”. Na turma              
adolescente, com faixa etária de 16 a 18 anos, a família possui papel de destaque,               
enquanto que a mídia foi opção para 32,14% dos alunos. Estes associaram a             
“doença do pombo” como zoonose, o que é reflexo das matérias de televisão, rádio              
e redes sociais.  

Em nosso entendimento, há um déficit de conhecimento sobre uma espécie           
amplamente presente na vida dos estudantes. Estes possuem concepções erradas          
sobre os pombos, e são originadas da falta de discussão no ambientes escolar e              
informações erradas ou distorcidas passadas por organizações responsáveis pela         
divulgação aos familiares e população em geral.  

Nossa hipótese se confirmou, onde foi possível declarar que ao no início vida             
do estudante a relação com os pombos é afetuosa, enquanto que, ao longo da vida               
acadêmica e contato com o senso comum, inverdades e associações pejorativas           
incitam repulsa para com a espécie.  

Sugere-se a implantação de um pombal na instituição, para fins de educação            
ambiental e controle de alimentação e bem estar dos animais e comunidade escolar.             
Estudos sobre a relação entre alimentação e reprodução pode ser realizada e            
contribuir beneficamente para a comunidade científica.  

A autora incentiva a reprodução das informações desta pesquisa para fins            
educacionais, desde que citadas as fontes. Bem como a discussão sobre a            
influência dos pombos na comunidade escolar, sobre os alunos e funcionários, as            
reais probabilidades de contrair doenças e medidas de higiene pessoal e coletiva            
para formulação de convivência harmoniosa entre humanos e a fauna local.           
Independente das concepções que a presente pesquisa busca apontar, medidas de           
higiene devem ser estimuladas na escola. Há orientações em cartazes para que            
alunos não se alimentem em locais de grande circulação, porém, é recomendado            
que a cantina passe a conter estruturas de isolamento, dificultando a entrada de             
aves ou quaisquer outros animais.  

Estudos sobre a espécie são essenciais, visto que os pombos possuem           
capacidade de adaptação incrível aos ambientes antrópicos, indicando qualidade         
ambiental e possíveis diferenciais no comportamento e fisiologia para com as           
demais espécies de aves, que possam vir a beneficiar adequações entre natureza e             
áreas urbanas entre humanos e animais, pois a autora concorda com o            
posicionamento de Gonçalves (2017, p. 56), que “não restam dúvidas que Columba            
livia  é uma espécie singular”. 
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APÊNDICE I 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE        
SANTA CATARINA 
CAMPUS SÃO JOSÉ 
 

 
Pesquisa de Opinião sobre Pombos. Setembro/2018. Alunos do 2º ano do Ensino Médio. 

Curso de especialização em Educação Ambiental com Ênfase na Formação de 
Professores 

 
Dados de Identificação Sexo:   (      ) Feminino    (       ) Masculino Idade:  

 

PERGUNTAS SIM NÃO ÀS VEZES NÃO SEI  

1. Você vê pombos com frequência (diária/semanalmente)?     

2. Você sente afinidade por pombos?     

3. Você sente nojo de pombos?     

4. Você acredita que estes animais são sujos?     

5. Você tem medo de contrair alguma doença de um pombo?     

6. Você saberia dizer quais doenças um pombo pode transmitir?     

7.Você já aprendeu na escola sobre esses animais e suas doenças?     

8. Você já leu/viu alguma matéria/discussão sobre esse tema?     

9. Você já teve contato direto com pombos (tocar no animal)?     

10. Você tem o costume de alimentar pombos?      

11. Você acredita que não alimentar pombos é a melhor maneira de 
evitar doenças? 

    

12. Você já teve ou conhece alguém que já teve alguma doenças que 
foi relacionada à pombos?  

    

13. O que você entende por “doença do pombo”? 

 

14. Para você, de que maneira o controle populacional de pombos poderia ajudar no controle de doenças em geral? 

15. Sobre a maneira como você pensa a respeito de pombos, como você acha que surgiu? Por exemplo, através de                    
informações da escola, família, livros, televisão, Facebook…  

16. Quais dessas doenças/parasitas você acredita que são transmitidas por pombos aos seres humanos? 
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(     ) Criptococose (     ) Febre Amarela (      ) Leptospirose 

(     ) Salmonelose (     ) Piolho (      ) Histoplasmose 

(     ) Dengue (      ) Carrapato (      ) Psitacose 

 
Obrigada por sua colaboração!  
 
Declaro que fui informado sobre os procedimentos de pesquisa e que recebi, de forma clara e objetiva, todas as                   
explicações pertinentes ao projeto, entre as quais, a de que todos os dados a meu respeito serão sigilosos. Eu                   
compreendo que neste estudo as medições dos experimentos/procedimentos de tratamento dos dados serão feitas              
sem minha presença e que fui informado que posso me retirar do estudo a qualquer momento.  
 
Nome por extenso: __________________________________________________________________________ 
 
Assinatura: ___________________________________ Local:________________________ Data: ___/___/___ 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE        
SANTA CATARINA 
CAMPUS SÃO JOSÉ 
 

 
Pesquisa de Opinião sobre Pombos. Setembro/2018. Alunos do 3º ano do Ensino 
Fundamental. Curso de especialização em Educação Ambiental com Ênfase na 

Formação de Professores 
 
 

Dados de Identificação Sexo:   (      ) Feminino    (       ) Masculino Idade:  

 

PERGUNTAS SIM NÃO ÀS VEZES NÃO SEI  

1. Você costuma ver pombos?      

2. Você gosta de pombos?     

3. Você sente nojo de pombos?     

4. Você acha que pombos são sujos?     

5. Você tem medo de pegar alguma doença de um pombo?     

6. Você sabe quais doenças um pombo pode transmitir?     

7.Você já aprendeu na escola sobre esses animais e suas doenças?     

8. Você já conversou sobre pombos com alguém?     

9. Você já segurou ou fez carinho em um pombo?     

10. Você tem o costume de dar comida para pombos?      

11. Você acha certo ser proibido dar comida aos pombos?     

12. Você já ouviu falar de alguém que ficou doente por causa de 
pombos?  

    

13. O que você entende por “doença do pombo”? 

 

 

14. Como você acha que a cidade poderia diminuir a quantidade de pessoas doentes por causa de pombos?  
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15. Como você acha que aprendeu o que você sabe sobre pombos? Você conversou com sua família, viu na televisão                    
ou na internet?  

 

16. Quais dessas doenças e animais você acha que os pombos podem passar para as pessoas?  

(     ) Meningite  (     ) Piolho (      ) Leptospirose 

(     ) Dengue (     ) Carrapato (     ) Bronquite 

 
Obrigada por sua colaboração!  
 
 
Nome do aluno: ____________________________________________________________________________ 
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