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Resumo

O uso do lúdico – ou da ludicidade – é uma estratégia de ensino aclamada, a qual se distancia do
tradicional e torna as aulas mais dinâmicas. Para isso, muitas vezes são utilizados jogos didáticos e
interativos, proporcionando diversas brincadeiras. Dessa forma, as aulas se transformam, tornando-se
mais interessantes e melhorando significativamente a didática. Esta pesquisa tem o objetivo de
apresentar uma estratégia lúdica de ensino de ciências biológicas, utilizando Fakemon (tipo de Pokémon
não oficiais, criados por fãs da franquia). O trabalho consiste na criação de monstrinhos baseados em
espécies reais, dos quais são descritas suas características e comportamentos, assim como seus ataques
e defesas. Pela associação dos monstrinhos criados com os animais reais, busca-se atrair mais o
interesse dos alunos em relação ao aprendizado em ciências biológicas.
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Abstract

Fakemon, playful teaching and dissemination strategy – A proposal with arthropods
The use of playfulness is an acclaimed teaching strategy, which distances itself from the traditional and
makes classes more dynamic. For this, interactive and didactic games are usually used and various games
are performed. In this way, classes are transformed, becoming more interesting and significantly
improving didactics. This research aims to present a playful strategy for teaching biological sciences,
using Fakemon (a combination of the words fake and Pokémon). This consists of creating monsters from
real species, which are described in terms of their characteristics and behaviors, as well as their attacks
and defenses. Thus, it seeks to attract more students' interest in relation to learning in biological
sciences.

Keywords: Biological Sciences; ludic; Pokémon; teaching.

Introdução

Ciência, tecnologia e inovação são elementos essenciais para o desenvolvimento socioeconômico
e ambiental, bem como a geração de trabalho e renda, para estabelecimento de relações mais
igualitárias entre os atores sociais. Nesse sentido, a divulgação científica é essencial nos processos de
alfabetização e
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alfabetização e letramento científico, fazendo-se aqui necessária a definição desses conceitos, a fim de
facilitar sua compreensão.

Por divulgação científica entende-se como o mecanismo de difundir e popularizar a ciência para a
população geral não especializada, o chamado público leigo. Através da utilização de uma linguagem
mais simples, a transmissão da ciência, tal como é desenvolvida em instituições acadêmicas, pode ser
melhor assimilada pelo público-alvo da ação. Segundo MARINHO et al. (2020), em se tratando de um
esclarecimento essencial à sociedade, a popularização da ciência ocorre em face da inclusão social mais
equânime de acesso às oportunidades.

A alfabetização e o letramento são processos indissociáveis. A primeira se relaciona à
apropriação do sistema de escrita, ao passo que o segundo alude à compreensão e valorização da
cultura escrita (SILVA & SANTOS, 2020). Para SILVA & SANTOS (2020), a alfabetização é “a aquisição do código
da leitura e da escrita”, viabilizada por um conjunto de técnicas, e o letramento é a aplicação dessas
técnicas nas práticas sociais da leitura e da escrita. No que concerne à alfabetização científica, o
conhecimento está além da simples habilidade de ler um artigo científico. O principal elemento que
protagoniza o estudante é a compreensão e (re)leitura do mundo, bem como a aplicação dos
conhecimentos no seu cotidiano.

Assim, a alfabetização e o letramento científicos são processos também construídos por meio da
educação não-formal, ou seja, aquela que ocorre fora dos muros da escola e que transcende os
conteúdos disciplinares (SILVA & SANTOS, 2020). Diante disso, podem surgir algumas questões, como as
especificadas a seguir. Como a popularização da ciência contribui com a alfabetização/letramento
científico? Como o conhecimento sobre artropodologia (o estudo dos artrópodes) apoia a conservação
do meio ambiente? Como a ludicidade contribui com os saberes científicos na educação básica? A partir
desses questionamentos, foi iniciado o presente estudo, baseado em Pokémon, associando-os ao ensino
de Arthropoda e à divulgação de espécies reais de pouca notoriedade ou até mesmo desconhecidas para
o público leigo, principalmente no que se refere aos conhecimentos de sua biologia.

Pokémon, ou “monstros de bolso” (pocket + monster), é criação de Satoshi Tajiri, inicialmente
como um jogo para Gameboy, em 1995. O grande alcance do jogo levou a Nintendo a desenvolver
Pokémon em outras mídias, como mangá (quadrinhos japoneses) e a famosa franquia de animê
(desenhos animados), evoluindo em filmes e curtas-metragens, jogos de cartas e videogames,
desenvolvidos pela própria Nintendo. Na série e nos jogos, os Pokémon são criaturas capturadas pelos
treinadores, inspiradas em animais, vegetais, seres mitológicos, fósseis, minerais e até mesmo
ferramentas e utensílios (MENDES et al., 2018).

Por tudo isso, o objetivo geral do presente trabalho é promover a divulgação científica,
especialmente no que se refere ao conhecimento artropodológico, de quatro espécies reais, a fim de
contribuir com a alfabetização científica dos estudantes desde a educação básica. No que confere às
justificativas, o estudo está assentado na oferta de uma educação não-formal que oportunize relações
mais divertidas de acesso ao conhecimento científico. Outra justificativa é a contribuição para o
constructo teórico sobre o papel ecológico das seguintes espécies: Charinus longitarsus Armas &
Palomino-Cardenas 2016 (Amblypygi: Charinidae), Clogmia albipunctata (Williston, 1893) (Diptera:
Psychodidae), Bocydium globulare (Fabricius, 1803) (Hemiptera: Membracidae) e Cephalotes clypeatus
(Fabricius, 1804) (Hymenoptera: Formicidae). Sendo Pokémon um sucesso entre jovens e adultos, a
utilização dos personagens foi pensada como a melhor ferramenta para sensibilizar esse público. Assim
como ocorre com os personagens oficiais, existe a possibilidade de, a partir de espécies reais, criar
monstrinhos, os Fakemon [união das palavras fake (falso) e Pokémon]. A criação de Pokémon não oficiais
possibilita um horizonte de oportunidades criativas, visando atrair, de forma lúdica, a atenção, de dentro
e fora dos muros escolares, para a importância da ciência e das espécies.

A abordagem metodológica que compõe o presente trabalho é de pesquisa bibliográfica de
cunho
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cunho qualitativo, descritivo e exploratório. O procedimento técnico de revisão bibliográfica, apoiada em
livros e artigos científicos, tem como foco as áreas de artropodologia e educação. Além dessa parte
introdutória e das considerações finais, o texto foi divido em seções.

A primeira seção traz uma breve revisão de literatura sobre as espécies estudadas, evidenciando
aspectos como: morfologia, distribuição geográfica, alimentação e comportamento. A segunda consiste
na criação dos Fakemon, incluindo a descrição da morfologia, do comportamento e das características
biológicas do personagem, bem como seus poderes de ataques e defesas, cujo recurso é equivalente a
uma enciclopédia digital oficial, hospedada no site da THE POKÉMON COMPANY (2022), chamada de
Pokédex, no mundo Pokémon.

Este artigo representa o trabalho de conclusão de curso de graduação da primeira autora e
propõe uma “Fakedex”, variação da Pokédex (lista de Pokémon), que apresenta aspecto visual interativo,
simulando o dispositivo eletrônico apresentado no desenho, com descrições gerais acerca das
ilustrações criadas com base nos animais reais. Na Fakedex são encontradas descrições das capacidades
físicas e mentais, além de informações sobre morfologia, nicho e habitat, habilidades e poderes.

Atividades lúdicas

É muito importante mencionar que o lúdico se originou da palavra latina ludus, que significa jogo.
Se o termo lúdico seguisse apenas o seu significado, o mesmo seria mencionado somente ao se ter ação
de jogar. Contudo, esse termo é encontrado em artes, nos mimos, nas criações de objetos e brinquedos
na educação básica, ou seja, o lúdico faz parte do cotidiano de adultos e crianças, principalmente nas
escolas (CIVIERO & ROSTIROLA, 2020).

Sobre a aparência do lúdico, MOUTA et al. (2020) relatam que o ato de brincar é uma herança dos
ancestrais, estando na base da cultura de um povo, e faz parte da vida e da sobrevivência de todas as
crianças. Brinquedos e jogos são um patrimônio que pertence à humanidade.

Desde a Antiguidade, brincar é atividade essencial para a saúde, tanto mental, física e intelectual.
Por meio das brincadeiras, a criança começa a desenvolver a linguagem, a socialização, o pensamento, a
autoestima e a iniciativa, preparando-se para ser um ser humano com capacidade de enfrentar
obstáculos e participar da construção e organização do espaço em que vive.

É importante destacar que uma ação lúdica não é apenas uma combinação de atividades
propostas, mas uma forma de ser, estar, pensar e lidar com a escola, além de interagir com os alunos.
Para isso, é preciso saber interagir com o mundo da criança, seus sonhos e brincadeiras, para depois
saber brincar com o indivíduo. Quanto mais a criança estiver envolvida em um espaço lúdico, mais
alegre, espontânea, criativa, autônoma e afetiva ela será. Desse modo, assumir o jogo do ponto de vista
didático implica que ele seja usado, em muitos casos, para guiar a aprendizagem e o entendimento
dentro dos ambientes escolares, contribuindo com a essência e as características do jogo como
experiência cultural ligada à vida. Desse ponto de vista, o jogo no espaço livre-cotidiano é muito
diferente em comparação a quando está em um espaço regulado e institucionalizado, como a escola
(LOCATELLI et al., 2016).

O lúdico é uma forma de viver o cotidiano, ou seja, sentir prazer e valorizar o que acontece,
percebendo-o como um ato de satisfação física, espiritual ou mental. A atividade lúdica promove o
desenvolvimento de habilidades, relacionamentos e senso de humor nas pessoas (CIVIERO & ROSTIROLA,
2020).

Para SANTOS et al. (2009), o brincar é um procedimento pedagógico em si. A metodologia lúdica
existe antes de saber que o professor vai promovê-la. A mesma promove espaços e tempos lúdicos,
provoca interações e situações lúdicas, caracterizando-se por ser um meio que resulta em satisfação
pessoal por meio do compartilhamento com a alteridade.
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Na opinião de CIVIERO & ROSTIROLA (2020), é fundamental modernizar o sistema educacional para
considerar o aluno como um ser integral, participativo. De forma que, assim, o lúdico deixe de ser
exclusivo do lazer e seja incorporado ao tempo efetivo para a escola.

Para LOCATELLI et al. (2016), a ludicidade não se limita à idade, tanto em seu sentido lúdico quanto
pedagógico. O importante é adaptá-lo às necessidades, interesses e propósitos do nível educacional.
Nesse sentido, o professor da educação básica deve desenvolver atividades lúdicas como estratégias
pedagógicas, respondendo satisfatoriamente à formação integral da criança.

Educação inicial: o professor na mediação da diversão

O professor tem um papel importante na mediação da relação da criança com a ludicidade e na
da criança com a aprendizagem, bem como na formação da sua identidade. Ao se fazer referência sobre
o papel do professor, logo se pensa no termo competência. Dentre essas competências a serem criadas
e desenvolvidas por um professor de educação básica, está a capacidade de promover uma boa relação
entre aluno e educador, pois, a partir dessa relação, surgirão as possibilidades para o sucesso do
processo de ensino-aprendizagem (CAFÉ, 2018).

O professor é considerado um ser social dotado de saberes culturais. Portanto, o papel real do
professor é ser mediador, estando diretamente relacionado à construção do conhecimento, tanto como
guia para o planejamento pedagógico, quanto na escolha e tratamento dos conteúdos curriculares. Para
que a criança se desenvolva com pensamento crítico, criativa e preparada para tomar decisões, uma das
exigências é a melhoria do cotidiano dessa criança, com a introdução de brinquedos e brincadeiras
diversificadas (PUTTON & CRUZ, 2009).

Por meio de jogos, os professores podem observar e construir uma visão dos processos de
desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em particular, registrando suas habilidades de
uso das linguagens, bem como suas capacidades sociais e os recursos afetivos e emocionais que
possuem (CAFÉ, 2018). Nessas situações lúdicas, professor e aluno devem ter liberdade para brincar,
respeitando seus próprios ritmos, e para organizar suas atividades, dentro das regras do jogo ou da
brincadeira.

PUTTON & Cruz (2009) colaboram dizendo que “a interação criança-criança no jogo é fundamental,
a interação da criança com o educador também é importante”. A presença do educador no jogo é
agregadora e estimulante. Ao brincar junto, o educador infantil mostra como brincar, não apenas porque
demonstra as regras, mas também porque sugere formas de resolução de problemas e atitudes
alternativas frente aos momentos de tensão. Tal motivação coletiva torna a sala de aula um lugar para
brincar e para o professor conciliar os objetivos pedagógicos com os desejos do aluno (ACOMPANHE,
2018).

O professor da educação básica é um mediador constante no processo de ensino-aprendizagem
da criança, o que ajudará o estudante a estabelecer sua identidade, ética e noção política, pois o adulto,
na figura do professor, ajuda a estruturar o “campo de jogo”. Consequentemente, é ele quem organiza
sua base estrutural, por meio da oferta de determinados objetos, fantasias, brinquedos ou jogos, a
delimitação e disposição de espaços e tempos para brincar. Para o sucesso das atividades, a afetividade
permite que o aluno se aproxime do professor e dos demais envolvidos, e a ludicidade é uma parceira
que colabora para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, quando o professor dá
preferência a metodologias que utilizam basicamente atividades e situações lúdicas, percebe-se um
maior interesse por parte do aluno (ACOMPANHE, 2018).

As atividades lúdicas conquistaram território firme e significativo na educação infantil. Brincar e
criar situações ou coisas é uma experiência fundamental para qualquer faixa etária, principalmente em
relação às crianças da educação básica. Dessa forma, a brincadeira deixa de ser uma atividade utilizada
pelo
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pelo professor com o único objetivo de entreter as crianças, passa a ser uma atividade incluída no plano
de aula da escola. Sendo assim, é dever do educador estabelecer um local que preze elementos de
motivação para as crianças, desenvolver atividades que promovam conceitos que forneçam base para a
leitura, números, conceitos lógicos entrelaçados com classificação, ordem, entre outras coisas (PUTTON &
CRUZ, 2009).

Propostas resenhadas de Fakemon inspirados em Arthropoda

Artrópodes são animais invertebrados que possuem exoesqueleto, corpo segmentado e
apêndices articulados. São exemplos de artrópodes: (a) insetos, como formigas, libélulas, borboletas e
besouros; (b) aracnídeos, como aranhas, carrapatos e escorpiões; (c) miriápodes, como centopeias e
gongolos; e (d) crustáceos, como caranguejos, lagostas e camarões.

Arthropoda vem das palavras gregas arthrós - articulação + pous, podós - pé, significando “pé
articulado”. Se o organismo tem um exoesqueleto com articulações entre os pés e o corpo,
provavelmente é um artrópode. Os artrópodes são uma linhagem de vida que desenvolveu esqueletos
por fora – suas cascas duras, com origem em um material chamado quitina. O exoesqueleto necessita
ser substituído periodicamente durante o processo crescimento, em um evento chamado ecdise ou
muda (GALLO et al., 2002). Os corpos dos artrópodes também têm outras diferenças importantes em
relação aos dos vertebrados, como, por exemplo, sistemas orgânicos organizados de modo a limitar mais
o tamanho que esses animais podem atingir.

Os animais pertencentes ao filo Arthropoda apresentam as mais diferentes formas corporais.
Desse modo, desde em estudos fósseis a registros atuais, podem ser encontrados artrópodes diminutos,
que apresentam menos de 1mm, como as vespas do gênero Megaphragma Timberlake, 1924
(Hymenoptera: Trichogrammatidae), a animais maiores, chegando a 1 metro, como a espécie Birgus
latro (Linnaeus, 1767) (Decapoda: Coenobitidae), o popularmente chamado caranguejo-dos-coqueiros
(CORSEUIL, 2006), ou até mesmo o maior artrópode atual conhecido, Macrocheira kaempferi (Temminck,
1836) (Decapoda: Inachidae), o caranguejo-aranha-gigante.

Tendo em vista a biodiversidade morfológica do grupo, pode-se indicar a existência de
mecanismos adaptativos de sucesso. Ademais, artrópodes podem ser encontrados distribuídos nas mais
variadas altitudes, longitudes e latitudes do planeta (GALLO et al., 2002).

1. Classe Arachnida
A classe dos aracnídeos é um grupo grande e diversificado, compreendendo 11 ordens (WHEELER

& HAYASHI, 1998). Todos os aracnídeos pertencem a um subfilo conhecido como Chelicerata, do qual
existem aproximadamente 65.000 espécies descritas. Caracterizam-se por terem duas regiões do corpo
bem delimitadas, um cefalotórax (prossoma) e um abdome (opistossoma). Eles também têm seis pares
de apêndices cefalotorácicos, sendo quatro pares de pernas e dois pares de apêndices do aparelho
bucal, o primeiro formado pelas quelíceras e o segundo, pelos pedipalpos. São, em grande maioria,
animais terrestres e solitários, reunindo-se apenas para o acasalamento. Os fósseis sugerem que os
aracnídeos estavam entre os primeiros animais a viver em terra, talvez no início do Período Devoniano,
há quase 400 milhões de anos. Alguns dos aracnídeos comuns são aranhas, escorpiões, carrapatos e
ácaros (SATURNINO & TOURINHO, 2011).

1.1. Charinus longitarsus
O gênero Charinus Simin, 1892 é o maior da ordem Amblypygi. No que se refere aos seus hábitos

alimentares, são animais que predam insetos, aracnídeos e pequenos invertebrados (DE ARMAS et al.,
2016). Em relação à morfologia, são espécies que medem de 9 a 10 mm de comprimento, possuem
tubérculo m
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tubérculo ocular bem desenvolvido e apresentam a perna I com 23 articulações tibiais e 43 tarsais,
basitíbia da perna IV com quatro pseudoarticulações e gonópodes femininos em forma de almofada
(BALLÓN-ESTACIO & ARMAS, 2019: 16). É importante destacar as diferenças entre fêmeas e machos. Elas
apresentam carapaça, quelíceras, pedipalpos e tergitos abdominais castanho-claros, sendo ligeiramente
avermelhados nas quelíceras e um pouco mais escuros nos tergitos, e pernas castanho-amareladas, mais
claras; o tubérculo ocular é preto. Ao passo que os machos apresentam pedipalpos mais longos e mais
finos, e a margem posterior da placa genital é mais convexa (DE ARMAS et al., 2016).

Em relação ao comportamento, são animais que vivem em cavernas, pois esses ambientes
oferecem condições propícias de sobrevivência e alimentação. No âmbito da distribuição geográfica,
apresentam amplamente espalhados pelo mundo.

Charinus longitarsus (Figura 1) serviu de inspiração para a criação do Fakemon Charitarsus (Figura
2), que apresenta características morfológicas e comportamentais semelhantes ao animal real, como
configuração corporal com carapaça quitinosa resistente e apêndices articulados. Vive em ambientes de
pouco ou nenhum recurso luminoso. Primeiro e segundo pares de apêndices (pedipalpos e quelíceras)
auxiliam na alimentação, levando o alimento ao aparelho bucal. O terceiro par de apêndices (primeiro
par de pernas) desempenha função sensorial e predatória. Como a visão de Charitarsus é pouco
desenvolvida, seu aparato sensorial auxilia na identificação tátil ambiental ou de possíveis presas.

Quando ameaçado ou identificada uma presa, Charitarsus projeta seu primeiro par de pernas
contra o alvo, funcionando como um verdadeiro “chicote” ou “laço de caubói”, entrelaçando e trazendo
a presa para si. Essas pernas são longas, finas e muito flexíveis. Deve-se realçar que, embora seja
inspirado em um aracnídeo, esse Fakemon está enquadrado como tipo “Inseto”, para se respeitar a
classificação original do universo Pokémon, que não inclui uma categoria específica para aranhas e afins.
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Figura 2. Charitarsus. Fakemon criado tendo como inspiração as características morfológicas e
comportamentais de Charinus longitarsus. Fonte: acervo da primeira autora, arte de Amalry Garcia, 2022.
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2. Classe Insecta
Os insetos são os animais mais abundantes e diversificados. Seu corpo tem um exoesqueleto e é

dividido em três tagmas: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça é possível observar um par de antenas,
olhos compostos e, de maneira geral, aparelho bucal formado por labro, lábio, maxilas e mandíbulas.
Entretanto, em algumas espécies determinadas peças podem estar ausentes, por conta de eventos
adaptativos. A região torácica é dividida em três segmentos, cada um deles originando um par de
pernas, além de apresentar um ou dois pares de asas, o que contribui para a classificação morfológica
quanto a essas estruturas: ápteros (sem asas), dípteros (um par de asas), tetrápteros (dois pares de asas)
(CORSEUIL, 2006). Ainda nessa região, podem ocorrer élitros, as asas anteriores muito esclerosadas e
resistentes, que normalmente protegem asas membranosas, que se dobram sob essa estrutura. Isso
ocorre nos besouros (ordem Coleoptera). O tagma abdominal pode apresentar até 11 segmentos,
dependendo do inseto, com apêndices locomotores ou copuladores (GALLO et al., 2002).

Conforme descrito por GALLO et al. (2002), o desenvolvimento pós-embrionário nessa classe pode
ser observado de maneira direta, quando os indivíduos jovens são semelhantes aos adultos, e de
maneira indireta, quando os indivíduos que eclodem do ovo estão na fase de larvas e posteriormente
passam por metamorfose para atingir a fase adulta.

Segundo CORSEUIL (2006), na fase adulta os insetos podem surpreender quanto à diversidade de
cores que os indivíduos apresentam, o que se deve aos mais distintos mecanismos bioquímicos, como
sobreposições de lâminas de quitina no exoesqueleto, gerando o aspecto metalizado das asas de
algumas borboletas ou da carapaça “cromada” de alguns besouros; a coloração castanha ou
amarronzada, que se deve à ação de melanina; dentre outras. Desse modo, podemos ressaltar que esses
animais desenvolveram os mais incríveis métodos de mimetismo e camuflagem.

Tendo em vista a grande diversidade e ainda que, culturalmente, causem certa repulsa ou medo,
os insetos são de grande importância para a vida humana. Desde indicadores da qualidade ambiental a
produtores de matéria-prima, como o bicho-da-seda, os insetos são indispensáveis para a ecologia,
economia e/ou sobrevivência das comunidades humanas (CORSEUIL, 2006).

2.1. Clogmia albipunctata
Clogmia albipunctata (Figura 3) é também conhecida popularmente como mosca-de-banheiro,

mosquito-de-banheiro, mosca-de-ralo ou mosca-de-filtro. É um inseto da ordem dos dípteros (Diptera),
pertencente à família Psychodidae. A família em questão pertence à subordem dos nematóceros
(Nematocera), ou seja, os representantes possuem antenas longas, dentre outras características. Os
adultos variam de 1 a 5 mm de comprimento, possuindo o corpo coberto por cerdas, conferindo-lhes
aparência de uma pequena mariposa. Além disso, duas subfamílias são mais importantes do ponto de
vista médico: Phlebotominae e Psychodinae. A primeira por abrigar os insetos vetores da Leishmaniose e
a segunda por incluir os gêneros Psychoda Latreille, 1796 e Telmatoscopus Eaton, 1904, cujos indivíduos
se alimentam de material orgânico em decomposição. Algumas espécies procriam em ralos de
banheiros, vasos sanitários ou galerias de água, principalmente quando são pouco higienizados (JASSEM
& MAHDI, 2022).

O processo reprodutivo é rápido. Esses insetos colocam os ovos em locais úmidos e não têm o
hábito de voar para longas distâncias, ficando nas proximidades da postura. Em relação aos hábitos
alimentares, as moscas-de-banheiro buscam fungos que se reproduzem em ambientes úmidos, como o
biofilme dos ralos, por exemplo. As aranhas são os principais predadores desses insetos. Em relação ao
ciclo de vida, os ovos eclodem em torno de 72 horas após a postura. O desenvolvimento é indireto, com
a fase larval, com quatro estádios, durando aproximadamente 6 dias, com subsequente metamorfose
em pupa, a qual permanece por 5 dias. Os adultos de C. albipunctata vivem em torno de 12 dias,
xxxxxxxxxxx
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completando assim seu ciclo de vida com os eventos de cópula e postura dos ovos, segundo JASSEM &
MAHDI (2022).

O habitat ideal para esses insetos é o que concentra alta umidade, pouca luminosidade e
material orgânico em decomposição. Nesse sentido, as moscas-de-banheiro são um eficiente indicador
de limpeza dos ambientes, pois sua infestação pode estar relacionada à falta de higienização. Em relação
à distribuição geográfica, os representantes da família Psychodidae são cosmopolitas, excetuando-se a
Antártica (BOUMANS et al., 2009).

Clogtata (Figura 4) é o primeiro Fakemon deste trabalho inspirado em um inseto. Esse
personagem, além de inseto, foi inserido no tipo Fada, por apresentar aparência simpática.

Assim como C. albipunctata, Clogtata se alimenta de matéria orgânica em decomposição e possui
preferência por ambientes úmidos durante todo seu ciclo de vida. Sua cabeça abriga um par de antenas
que desempenham função sensorial e olhos compostos bem desenvolvidos. No tórax, um par de asas
para locomoção eficiente.

Normalmente esse Fakemon se afeiçoa por seu treinador e possui comportamento dócil. Mas,
quando ameaçado, projeta larvas que atacam em conjunto, atordoando o alvo, assim como os humanos
costumam fazer em relação aos indivíduos de C. albipunctata, posicionando as mãos em concha,
enchendo de água e lançando contra as mosquinhas encontradas na parede dos respectivos banheiros.
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Figura 3. Macho de Clogmia albipunctata. Fonte: KIRK-SPRIGGS et al. (2017).
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Figura 4. Clogtata. Fakemon inspirado em Clogmia albipunctata. Fonte: acervo da primeira autora, arte de
Amalry Garcia, 2022.
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2.2. Bocydium globulare
Bocydium globulare (Figura 5) é uma das espécies pertencentes à família Membracidae, ordem

dos hemípteros (Hemiptera) (CABRAL, 2017). A distribuição geográfica desse inseto está ligada à
temperatura, já que preferem climas tropicais, podendo ser encontrados na América do Sul, América do
Norte, Austrália, África e Ásia (BENASSI et al., 2016).

Segundo CABRAL (2017), a família Membracidae reúne hemípteros fitófagos, que se alimentam
especialmente do floema circulante nas hastes ou nas folhas da planta. Especificamente, os indivíduos
de B. globulare são insetos pequenos, variando entre 4,6 e 5,7 mm de comprimento. Uma das
características mais notáveis é a presença do pronoto1 modificado, se estendendo para frente e acima
da cabeça, com ornamentação bem desenvolvida. Acredita-se que essa ornamentação seja uma
estratégia evolutiva para afastar seus predadores.

No que se refere ao processo reprodutivo, uma particularidade é que os membros da família
Membracidae colocam seus ovos dentro do tecido das plantas e os cobrem com cera. Tais insetos são
caracterizados, em algumas ocasiões, como pragas agrícolas (BENASSI et al., 2016).

Bocylare (Figura 6) é o Fakemon baseado na espécie supramencionada. Os treinadores podem
encontrar esse animal sozinho ou em grupo e geralmente associado a outro Fakemon, Cephatus (ver
adiante), em troncos de árvores. Bocylare exala exsudatos açucarados e não costuma apresentar
comportamento agressivo, mas também não se apresenta tão amigavelmente, preferindo as sombras
das árvores ou o dossel de frutíferas de paladar adocicado. Normalmente, após a oviposição, a fêmea
passa toda a fase embrionária dos ovos cuidando e os protegendo. Para se defender, Bocylare projeta
seu pronoto contra o alvo, funcionando como um super bumerangue, que atinge e retorna a seu corpo.
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Figura 5. Bocydium globulare. Fonte: YOSHIDA & MARUYAMA (2018).

1. Esclerito dorsal do primeiro segmento do tórax.
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Figura 6. Bocylare. Fakemon inspirado em Bocyduim globulare. Fonte: acervo da primeira autora, arte de
Amalry Garcia, 2022.
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2.3. Cephalotes clypeatus
Cephalotes clypeatus (Figura 7) pertence à ordem dos himenópteros (Hymenoptera) e à família

Formicidae, a das formigas, o que indica que esses insetos vivem de maneira organizada, em
formigueiros. No que se refere aos hábitos alimentares, as formigas alimentam-se de ovos, larvas e
pupas de outros insetos, bem como atuam como necrófagas, se alimentando de exsudatos ou de tecidos
em decomposição, mas não são exclusivamente necrófagas. Desse modo, também podem se alimentar
de soluções açucaradas, sementes e frutas caídas no solo. C. clypeatus é exclusivamente arborícola e
ocorre apenas no continente americano (MORETTI & RIBEIRO, 2006).

No que se refere à morfologia, ela é modificada de acordo com as castas: soldados, rainhas,
machos e operárias. São essas últimas as abordadas neste trabalho. Elas se caracterizam por terem o
corpo brilhante, amarelado a castanho-claro, com projeções espinhosas na cabeça e no tórax. A cabeça
é achatada e apresenta um par de olhos e de antenas voltadas para a posição anterior do corpo. O tórax
apresenta projeção espinhosa na região escapular (KEMPF, 1951).

Quanto a suas características comportamentais, C. clypeatus apresenta uma atitude interessante.
Soldados e operários têm o costume de proteger o ninho com seus próprios corpos. Os indivíduos se
alojam no interior de troncos ocos de árvores e as entradas são protegidas pelos soldados. Ao sair do
ninho, os indivíduos planam com o auxílio de seus corpos de anatomia achatada (WILSON, 1976; COLE,
1980, 1983).

Tendo como inspiração C. clypeatus, criou-se o Fakemon Cephatus (Figura 8), que possui aspecto
morfológico semelhante ao inseto real, com espinhos projetados de sua cabeça e tórax, e abdômen
achatado que facilita a proteção de seu ninho. Os habitats de preferência do Cephatus são bosques,
florestas e regiões bem arborizadas. A alimentação é preponderantemente herbívora, a fim de salientar
que as formigas também possuem preferência a produtos de origem vegetal, como pólen e exsudatos de
frutas em decomposição, mas pode ser complementada pelos exsudatos de Bocylare.

O comportamento de Cephatus faz jus ao nome popular da espécie real: cabeça-dura. O
Fakemon em questão costuma apresentar comportamento temperamental, com forte instinto protetor a
seu treinador, mas quando ameaçado, projeta seu corpo contra o oponente e o atingindo com uma
cabeçada.
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Figura 7. Exemplares de Cephalotes clypeatus protegendo a entrada do ninho. Foto: ©Alex Wild.
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Figura 8. Cephatus. Fakemon inspirado em Cephalotes clypeatus. Fonte: acervo da primeira autora, arte de
Amalry Garcia, 2022.
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Considerações finais

A ludicidade não é apenas uma forma divertida de estimular a criatividade, também alimenta o
desenvolvimento biológico. Uma grande variedade de pesquisadores científicos, desde neurocientistas a
biólogos, demonstrou que a brincadeira é fundamental, em três campos principais, para animais como
nós: sobrevivência, desenvolvimento cerebral e empatia.

O brincar e a ludicidade são características básicas na educação infantil. Os elementos do jogo
são o prazer, a sensação de liberdade e a co-construção do significado compartilhado através do uso de
regras ou ritmos. Brincar e aprender estão intimamente relacionados na educação (CARDOSO & BATISTA,
2021).

Sendo, a primeira autora fã da franquia e “seguidora” assídua de fãs criadores de Fakemon,
reconhece-se aqui que a utilização do animê como estratégia de divulgar espécies comuns à nossa
convivência, ou mesmo aquelas pouco conhecidas, é uma saída muito conveniente a ser trabalhada na
educação básica, estimulando a criatividade e desmistificando crenças errôneas pautadas na repulsa e
no perigo. Nesse sentido, podemos afirmar que a popularização da entomologia e da zoologia, em
conjunto com a cultura pop, estende o “braço” da ciência à educação básica e populariza pesquisas que
antes, provavelmente, seriam limitadas ao meio acadêmico.

Orienta-se a aplicação dos Fakemon em questão em aulas sobre artrópodes, enfaticamente no
ensino fundamental, mas também no médio, cabendo ao educador decidir a melhor maneira de utilizar
a Fakedex acima demonstrada. Ou então apenas como inspiração para se aplicar o método na
popularização de diversas espécies dos cinco reinos de seres vivos. Ou ainda como um método
avaliativo, ao, por exemplo, se solicitar que os alunos soltem a imaginação e criem seus próprios
Fakemon.
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