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Resumo
Dentre os himenópteros, as formigas se destacam devido à sua abundância, diversidade e importância
funcional para os ecossistemas. Apesar disso, as formigas são, muitas vezes, reduzidas ao estereótipo de
pragas agrícolas. A cultura tem papel fundamental no reforço de estereótipos e até mesmo na criação de
preconceitos. Considerando esses fatores, o objetivo deste trabalho foi identificar como as formigas vêm
sendo retratadas nos livros brasileiros e como elas podem ser retratadas em futuras publicações ou ações de
divulgação científica. Foram encontrados 27 livros no acervo digital da Fundação Biblioteca Nacional
publicados no Brasil sobre formigas, desde 1917 até 2017. Desses, 48,14% (n=13) são classificados na
categoria “pragas agrícolas”, 22,22% (n=6) em “literatura infanto-juvenil”, 11,11% (n=3) na categoria “biologia”
e os demais 18,51% (n=5) em outras categorias. Historicamente, as formigas têm sido retratadas nos livros
brasileiros como pragas agrícolas e apenas no início do século XXI novas temáticas começaram a ser
publicadas. Mirmecólogos recentemente têm contribuído para a mudança desse cenário, através de livros com
fotos macroscópicas, ilustrações e história natural das espécies. Recomendamos que mais publicações e ações
de divulgação científica sejam feitas, utilizando especialmente espécies prestadoras de serviços
ecossistêmicos. É importante que haja ações junto às mídias para que essas informações cheguem ao grande
público e influenciem na desconstrução do estereótipo de pragas.

Palavras-chave: conservação; Entomologia; literatura infanto-juvenil; pragas agrícolas; serviços ecossistêmicos.
Abstract
Friends or enemies? What books have to say about ants (Hymenoptera: Formicidae) and what they can say
Among hymenopterans, ants stand out due to their abundance and functional importance to the ecosystems.
Nevertheless, ants are reduced to the farm pest stereotype. Culture is fundamental to reinforce stereotypes
and even creating preconceptions. Considering these factors, the aim of this research is to identify how ants
are being portrayed in Brazilian books and how they might be portrayed and used in scientific divulgation
actions. We found 27 books in the Fundação Biblioteca Nacional‘s digital collection, published since 1917 till
2017. 48.14% (n=13) were classified in the category “farm pests”, 22.22% (n=6) in “children’s literature”,
11.11% (n=3) in “biology” and the 18.51% (n=5) remaining in other categories. Historically, ants have been
portrayed in Brazilian books as farm pests and only at the beginning of the 21st century new topics started to
be published. The myrmecologists have recently contributed to changing this scenario of books with
macroscopic photos, descriptions and natural history of the species. We recommend that more publications
and dissemination actions be made, especially using species that provide ecosystem services. It is important
that there are actions with the media so that this information reaches the general public and influences the
deconstruction of the pest stereotype.
Keywords: children’s literature; conservation; ecosystem services; Entomology; farm pests.
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Introdução
Os insetos são os animais mais representativos e especiosos do planeta, correspondendo a cerca de
60% de toda a fauna conhecida, e são extremamente abundantes. No Brasil, acredita-se que haja
aproximadamente 400.000 espécies descritas e vale ressaltar que tal número é bastante conservador (RAFAEL
et al., 2012). Além de sua grande diversidade e abundância, os insetos desempenham papéis importantes para
o funcionamento e manutenção dos ecossistemas, como, por exemplo, a polinização, ciclagem de matéria
orgânica e outros (KIM, 1993). Considerando tais fatores, os insetos seriam fundamentais para ações de
conservação, mas não é bem isso que ocorre (KIM, 1993; DUNN, 2005). Cerca de metade das espécies de
insetos estão em rápido declínio populacional e um terço delas, ameaçadas de extinção (SÁNCHEZ-BAYO &
WYCKHUYS, 2019). Embora esses dados apontados por SÁNCHEZ-BAYO & WYCKHUYS (2019) sejam, em sua maioria,
provenientes de estudos realizados na Europa e América do Norte, não devemos ignorar sua importância em
escala global.
Dentre os insetos, a ordem Hymenoptera se destaca por ser a mais diversa, embora não seja a com
mais espécies descritas (FORBES et al., 2018). A ordem é popularmente conhecida por incluir as vespas, abelhas
e formigas. Na Região Neotropical há aproximadamente 23.200 espécies de himenópteros e, no Brasil, 9.800
(MELO et al., 2012). Em relação às formigas (Formicidae), há aproximadamente 14.000 espécies descritas no
mundo (BOLTON, 2021) e, no Brasil, aproximadamente 1.450 – e, estima-se, mais de 2.000 para serem
descobertas e descritas (BACCARO et al., 2015). Tal diversidade se reflete nos diferentes papéis ecológicos das
formigas nos ecossistemas. Elas podem ser prestadoras de serviços ecossistêmicos, sendo eles serviços de
provisão, regulação, manutenção e culturais (DEL TORO et al., 2012); engenheiras ecossistêmicas (MEYER et al.,
2013); dispersoras secundárias de sementes (ALMEIDA et al., 2013); e até mesmo exercer efeitos em cascata
através das teias tróficas (SANDERS & VAN VEEN, 2011). Apesar de toda essa importância, as formigas, assim
como os demais insetos, são vistas pela grande maioria das pessoas como pragas a serem controladas, não
sendo consideradas na hora de tomadas de decisões envolvendo a conservação de espécies (KIM, 1993).
Historicamente, no Brasil, esse estereótipo é reforçado desde a época do Brasil-Colônia. Como disse Yves
Saint-Hilaire, em 1800, “Se o Brasil não acabar com a saúva, a saúva acaba com o Brasil”.
Um dos principais impedimentos para que espécies de insetos possam ser bem vistos pela população
e, consequentemente, ter esforços para conservação voltados a si é aquilo que foi chamado por BERENBAUM
(2008) como “desafio carismático”. Muitas espécies de insetos não são interpretadas como agradáveis, belas
ou, como dito por aquela autora, carismáticas. A carência de informações básicas sobre hábitat e história
natural dessas espécies é apontada como um dos principais motivos para que a população não tenha sua
atenção voltada à tal grupo (BERENBAUM, 2008), reforçando assim o desafio carismático.
A cultura tem papel fundamental na percepção da sociedade sobre determinado assunto, reforçando
ou não estereótipos ou até mesmo criando preconceitos (CABECINHAS, 2004). Em relação aos insetos, sabe-se
que as mídias têm papel fundamental junto à comunidade científica sobre como as pessoas podem percebêlos (SUMNER et al., 2018). Considerando esses fatores, o objetivo deste trabalho é identificar como as formigas
vêm sendo retratadas nos livros brasileiros e como elas poderiam vir a ser retratadas em futuras publicações
ou ações de divulgação científica.
Material e métodos
Para encontrar os livros publicados no Brasil sobre formigas, foi realizada uma busca combinada no
acervo geral da Biblioteca Nacional com a palavra-chave “formigas” no campo “assuntos”. A pesquisa foi
realizada em abril de 2019. Foram desconsideradas publicações traduzidas, anais de congressos, teses,
catálogos bibliográficos, livros didáticos e publicações que não fossem em português.
Em seguida os livros foram classificados em assuntos, de acordo com as informações obtidas no
próprio acervo, nas categorias “pragas agrícolas”, “literatura infantojuvenil”, “biologia”, “ciências sociais”,
“comportamento, identificação, estudo e ensino”, “sociedades de insetos”, “ecologia” e “morfologia – manuais
x
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de laboratório”.
Os livros encontrados cujas temáticas não estavam indicadas no acervo Fundação Biblioteca Nacional
foram classificados em temáticas já indicadas nos demais. A classificação foi de acordo com pesquisas pelos
títulos no Google, em busca de informações gerais sobre as obras para que, a partir delas, os livros fossem
devidamente classificados.
Resultados
Foram encontrados 27 livros publicados no Brasil sobre formigas desde 1917 até 2017. Os resultados
da pesquisa no acervo geral da Biblioteca Nacional (Figura 1) mostraram que 48,14% (n=13) deles são
classificados na categoria “pragas agrícolas”. Inclusive, o primeiro livro publicado no Brasil sobre formigas, em
1917, de acordo com a pesquisa realizada, também foi sobre formigas como pragas agrícolas (Tabela 1). Até
1970, desconsiderando a publicação de MORLEY (1930), apenas livros com essa temática foram publicados e
todos eles envolvendo formigas-cortadeiras (gêneros Atta Fabricius, 1804 e Acromyrmex Mayr, 1885).

Figura 1. Principais categorias de livros publicados no Brasil sobre formigas encontrados no acervo digital da Fundação
Biblioteca Nacional. Pesquisa realizada através de uma busca combinada utilizando “formigas” como palavra-chave.

A categoria “literatura infantojuvenil” foi a segunda mais frequente, de acordo com a pesquisa
realizada, correspondendo a 22,22% (n=6). Apenas na década de 1990, mais precisamente no ano de 1993, foi
publicado o primeiro livro sobre formigas no Brasil voltado ao público infantojuvenil (Tabela 1).
Apesar das grandes contribuições de Frei Tomás Borgmeier para a mirmecologia brasileira no século
XX, muitas de suas publicações eram feitas em alemão, portanto não foram detectadas na busca por trabalhos
sobre a história natural ou biologia das formigas. Em relação a livros que retratam exclusivamente a biologia
das formigas, o primeiro título foi publicado no ano de 1995, embora AS SAÚVAS (MARICONI, 1970) já retratasse
a biologia das espécies de Atta, nesse caso focando no seu controle como pragas agrícolas. A categoria
“Biologia” correspondeu apenas a 11,11% (n=3) dos livros sobre formigas publicados no Brasil. Isso indica uma
grande necessidade de livros ao público geral sobre a história natural das formigas.

FRANÇA & QUEIROZ 2021

112

A Bruxa 5(6): 110-119, 2021

www.revistaabruxa.com

Tabela 1. Lista de livros publicados no Brasil encontrados no acervo digital da Fundação Biblioteca Nacional com o assunto
“Formigas”, no período entre 1917 a 2017. Os assuntos marcados com asterisco indicam que os títulos foram classificados após
pesquisa no Google. A grafia original dos títulos foi mantida.
Autor(a)

Ano de
publicação

Categoria

Pinheiro, F. X.

1917

Pragas agrícolas

Extintor de sauvas Z. Werneck, noções praticas do trabalho de extincção
das formigas sauvas no Brasil

Werneck, Z.

1918

Pragas agrícolas

Pequeno tratado theorico pratico para extinção da saúva e outras pragas
da lavoura [por um pratico estudioso, pseud.]

-

1921

Pragas agrícolas

A evolução de uma sociedade de insetos

Morley, D. W.

1930

Ciências sociais*

Ligeiras notas sobre o combate à saúva

Carvalho, J. H.

1935

Pragas agrícolas

Gonçalves, C. R.

1942

Pragas agrícolas*

Townsend, C. H. T.

1944

Pragas agrícolas*

Combate às formigas

Lisboa, A.

1948

Pragas agrícolas

Ensaios para dimimuir o gasto de tóxicos e simplificar o combate á
formiga sauva

Jacoby, M.

1948

Pragas agrícolas*

A formiga quem-quem mineira

Carvalho, J. C. de

1949

Pragas agrícolas*

O problema da saúva em São Paulo

Carvalho, J. C. de

1949

Pragas agrícolas*

Serviço de Informação

1950

Pragas agrícolas*

Aquino, J. J.

1966

Pragas agrícolas*

Mariconi, F. A. M.

1970

Pragas agrícolas*

Conhecendo as formigas: uma proposta de oficina de ciências

Ketelhut, S. M.

1971

Comportamento,
Identificação, Estudo e ensino

Explorações no mundo psicológico das formigas

Cunha, V. H. A.

1980

Sociedades de insetos

Insetos de Viçosa: Formicidae

Loureiro, M. C.

1990

Morfologia - Manuais de
laboratório

Julivert, A.

1993

Literatura infantojuvenil

Diehl-Fleig, E.

1995

Ecologia

Rodrigues, R. M.

1999

Literatura infantojuvenil

Maeterlinck, M.

2000

Literatura infantojuvenil

Garcia, F. M.

2008

Literatura infantojuvenil

Algarra, A.

2010

Literatura infantojuvenil*

Santos, Cristina

2011

Literatura infantojuvenil

Morales, L.

2012

Biologia

Delabie, J. H. C.

2015

Biologia*

Lutinski, J. A.

2017

Biologia*

Título

A bem da lavoura

Contribuicao para o conhecimento do genero ATTA: Fabr., das formigas
sauvas
A formiga saúva, instrucções práticas para sua extinção

Guerra à saúva
A vida das formigas conhecidas como sauva ou carregadeiras: como
extingui-las
As saúvas

O fascinante mundo das formigas

Formigas: organização social e ecologia comportamental
A vida da formiga
A vida das formigas: um universo misterioso
A vida da formiga
Descubra as formigas
A vida secreta das formigas
Formigas cortadeiras: saúvas e quenquéns
As formigas poneromorfas do Brasil
Formigas em ambientes urbanos

Dois recentes livros sobre biologia das formigas não foram encontrados no acervo geral da Biblioteca
Nacional (Tabela 1), respectivamente GUIA PARA OS GÊNEROS DE FORMIGAS DO BRASIL (BACCARO et al., 2015) e
FORMIGAS DO ALTO TIETÊ (SUGUITURU et al., 2015) (Figura 2). Outros dois exemplos são as obras AS FORMIGAS
CORTADEIRAS (DELLA LUCIA, 1993) e FORMIGAS CORTADEIRAS: DA BIOTECNOLOGIA AO MANEJO (DELLA LUCIA, 2011). Ambos
compilam informações sobre a biologia e ecologia das diferentes espécies de formigas cortadeiras e
conhecimento
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conhecimento técnico sobre seus respectivos controles. Talvez, o período mais recente de publicação e o
cunho mais acadêmico dos dois últimos exemplos de livros sobre formigas-cortadeiras, justifiquem suas
ausências no acervo digital, mas ainda assim obras de grande importância.
Discussão
Historicamente, as formigas têm sido retratadas nos livros brasileiros como pragas agrícolas. De fato,
algumas espécies de formigas são consideradas pragas agrícolas, mais especificamente as cortadeiras. As
formigas-cortadeiras correspondem a 53 espécies válidas existentes, distribuídas pelos gêneros Acromyrmex,
com 33 espécies, Atta, com 17 espécies e Amoimyrmex Cristiano, Cardoso & Sandoval, 2020, com três
espécies (BOLTON, 2021), e tais números são ínfimos se comparados às outras 1.400 espécies de formigas que
ocorrem no Brasil (BACCARO et al., 2015). Ainda assim, nem todas as espécies de Atta, Acromyrmex e
Amoimyrmex são exclusivamente pragas agrícolas. Ou seja, a fama de praga não faz jus à real importância
desses insetos. Nossos resultados mostram que, historicamente, esse estereótipo tem sido culturalmente
reforçado através das publicações de livros no Brasil (Figura 1). Porém, até mesmo as cortadeiras
desempenham importantes serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, dispersão de sementes (LEAL &
OLIVEIRA, 1998), aeração e incorporação de nutrientes no solo (DEL TORO et al., 2012; MEYER et al., 2013) ou até
mesmo auxiliar no crescimento de algumas espécies de plantas (SANTOS et al., 2018, 2019). Vale destacar que
há uma espécie de formiga-cortadeira criticamente ameaçada de extinção, Atta robusta Borgmeier, 1939
(BRASIL, 2018), e que ser considerada praga é algo ainda mais perigoso para essa espécie que, infelizmente,
pode ser ameaçada também pela falta de acesso a informações adequadas sobre sua real importância e
necessidade de conservação.
Mesmo que as formigas sejam injustamente resumidas a pragas, elas podem ser atraentes para o
público infantil. Tal argumento pode ser fundamentado no sucesso da animação VIDA DE INSETO (A BUG’S LIFE),
lançada em 1998 nos Estados Unidos. No Brasil, no ano seguinte, VIDA DE INSETO teve público de 2.271.483
espectadores, perdendo na categoria “animação” apenas para TARZAN (DATABASE BRASIL, 2019). A partir de 1999
e dos anos 2000, é possível notar uma certa frequência de publicações sobre formigas para o público
infantojuvenil (Figura 1) e é provável que o sucesso de VIDA DE INSETO tenha influenciado os autores a
escreverem sobre as formigas para o esse público. Livros destinados a tal público são de grande importância
para a conservação das formigas brasileiras, já que podem retratá-las de forma simpática e sensibilizar as
gerações futuras a interpretarem tais insetos como amigáveis, não somente como pragas que precisam ser
controladas. Além disso, alguns comportamentos eussociais das formigas como, por exemplo, cooperação e
cuidado com as gerações mais jovens, podem servir de exemplos de como conviver de forma saudável em
sociedade.
Se considerarmos toda a literatura brasileira, há poucos livros sobre formigas publicados no Brasil e,
dentre esses, a maioria não retrata a real importância desses insetos e ainda reforça a visão negativa de que
sejam apenas pragas. Além disso, os livros sobre sua biologia e história natural são mais escassos. Esse
resultado é preocupante já que, de acordo com GUINEY & OBERHAUSER (2008), informações sobre a importância
ecológica e dos serviços ambientais dos insetos com fotografias ou ilustrações podem ajudar em uma
mudança da sua percepção pelas pessoas. Ou seja, ainda precisamos de mais obras para contrapor aquelas
que historicamente vêm retratando as formigas apenas como pragas agrícolas. Tendo esse desafio carismático
sido superado (BERENBAUM, 2008), as formigas também passarão a ser melhor vistas pela sociedade e poderão
ser consideradas para tomadas de decisões sobre conservação de hábitats (DIETZ et al., 1994).
KIM (1993) mostra em seu trabalho a importância da percepção pública sobre as espécies para tomada
de decisões envolvendo ações de conservação. Se isso ocorrer, é provável que ações de conservação também
levem em consideração as formigas, beneficiando assim os ecossistemas terrestres onde ocorrem e várias
outras espécies. Esses benefícios podem ocorrer, por exemplo, via dispersão secundária de sementes (ALMEIDA
et al., 2013), potencialmente auxiliando na recuperação de áreas degradadas; ou até como espécies-chave nos
ecossistemas terrestres regulando outras populações (SCHULTZ, 2000; SANDERS & VAN VEEN, 2011).
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Apesar dos poucos livros sobre biologia ou história natural das formigas, vale ressaltar os recentes
esforços da comunidade mirmecológica brasileira em publicar novas obras sobre esses insetos (Figura 2). O
livro GUIA PARA OS GÊNEROS DE FORMIGAS DO BRASIL (BACCARO et al., 2015) compila informações sobre a história
natural dos gêneros que ocorrem no Brasil de forma bastante didática, incluindo fotografias e ilustrações
atrativas ao leitor. Essa obra pode ser utilizada tanto pela própria comunidade científica quanto pelo grande
público como fonte confiável de informações sobre as formigas brasileiras ou até mesmo em ações de
divulgação científica. Apesar de ter informações mais técnicas, o livro AS FORMIGAS PONEROMORFAS DO BRASIL
(DELABIE et al., 2015) também apresenta fotografias sobre diversos gêneros, sendo uma boa opção aos leitores
interessados pelo grupo.

Figura 2. Carreira de Diego Maradona como jogador, onde defendeu seis clubes: Argentino Juniors (Argentina), Boca
Juniors (Argentina), Barcelona (Espanha), Napoli (Itália), Sevilla (Espanha), Newells Old Boys (Argentina) (da esquerda para
a direita na figura), além da Seleção Argentina (em destaque). (j) = número de jogos por cada clube; (g) = número de gols
por cada clube. Fonte das imagens: Google Imagens.

Figura 2. Capas de alguns livros publicados pela comunidade mirmecológica, falando sobre a importância e história natural
das formigas. A: GUIA PARA OS GÊNEROS DE FORMIGAS DO BRASIL; B: FORMIGAS DO ALTO TIETÊ; C: AS FORMIGAS PONEROMORFAS DO
BRASIL; D: FORMIGAS EM AMBIENTES URBANOS NO BRASIL. Fonte: Google Imagens.
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Em escala mais local, mas ainda assim de grande importância, a obra FORMIGAS DO ALTO TIETÊ (SUGUITURU
et al., 2015) apresenta as formigas da região, com informações sobre sua história natural, através de um
formato de guia com fotos macroscópicas dessas espécies. Esse livro é de grande importância para a
mirmecofauna da bacia do Rio Tietê e até mesmo para a desconstrução do estereótipo de pragas (GUINEY &
OBERHAUSER, 2008) que, historicamente, foi reforçado através dos livros brasileiros sobre as formigas.
O mais recente livro publicado pela comunidade mirmecológica, FORMIGAS EM AMBIENTES URBANOS NO
BRASIL (BUENO et al., 2017), também tem grande potencial de conscientização sobre a importância das formigas
e desconstrução do seu estereótipo de pragas. De fato, algumas espécies de formigas são sinantrópicas e
indesejadas em nossos lares, sendo também invasoras em diversos outros países. Porém, muito mais espécies
nativas estão presentes nos parques urbanos e praças (SUGUITURU et al., 2015), sendo boas candidatas para
atividades de divulgação científica ou bons exemplos a serem utilizados em práticas de educação.
Esses quatro livros (Figura 2) são os mais indicados como fontes de informação para novas publicações
não-técnicas devido à confiabilidade e fácil acesso, já que todos eles estão disponíveis gratuitamente na
internet. Essas publicações e esforços da comunidade científica se devem, em grande parte, à imensurável
contribuição de Bert Hölldobler e Edward O. Wilson, através da publicação do livro THE ANTS (Figura 3). A obra
compila informações sobre diversas áreas da biologia e história natural das formigas, sendo até hoje uma das
mais citadas (provavelmente a mais citada) referência bibliográfica base na mirmecologia. Tal importância
pode ser percebida através do prêmio Pulitzer de Não-Ficção Geral, em 1991, concedido aos autores pela
obra.

Figura 3. Capa do livro THE ANTS, ganhador do prêmio Pulitzer em 1991,
na categoria Não-Ficção Geral. Fonte: Google Imagens.
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É importante salientar que ações de divulgação científica sobre as formigas podem e devem ser feitas
utilizando essas obras, para que haja uma conexão entre as publicações científicas e o grande público, através
não só dos livros, mas também de outras mídias (SUMNER et al., 2018). SUMNER et al. (2018) identificaram em
sua pesquisa que as abelhas são vistas positivamente pela sociedade devido à sua importância como
prestadoras de serviços ecossistêmicos e, por outro lado, as vespas são mal vistas. Mesmo ambos os grupos
sendo prestadores de serviços ecossistêmicos, as vespas foram, de certa forma, ignoradas como tal pela
profunda percepção cultural de que sejam insetos perigosos por ferroarem. Os autores também encontraram
que a falta de apreciação das vespas como prestadoras de serviços ecossistêmicos as torna menos populares
entre os cientistas. Consequentemente, menos pesquisas relacionadas aos serviços ecossistêmicos são
produzidas e isso contribui com a falta de percepção da importância do grupo pela sociedade. Como sugerido
por aqueles em relação às vespas, promover a imagem pública das formigas sobre seus serviços
ecossistêmicos, vinculando uma imagem positiva na mídia, e a interação direta do público com as pesquisas
relacionadas a elas é uma alternativa para superar a falta de apreciação da sociedade por estes insetos. Esta
proposta é um caminho promissor para que as formigas sejam vistas de forma positiva pela sociedade e ainda
mais promissora se for feita associada a ações de divulgação científica. Mudando a percepção pública e
criando interesse no grupo, haverá maior estímulo aos pesquisadores para novas descobertas com formigas e,
consequentemente, mais informações disponíveis sobre o grupo. Isso provoca uma retroalimentação positiva,
reforçando os serviços ecossistêmicos das formigas e como são vistas. Segundo DEL TORO et al. (2012), o
crescente número de publicações sobre formigas como prestadoras de serviços ecossistêmicos é um bom
indicativo de que a percepção pública sobre as formigas possa ser melhorada com ações de divulgação
científica nas diferentes mídias.
As formigas promovem serviços de provisão, regulação, suporte e cultural, atuando de diferentes
formas, reforçando a importância desses insetos eussociais não só para os ecossistemas terrestres, mas
também para a humanidade (DEL TORO et al., 2012). Logo, espécies de formigas que promovam qualquer um
desses serviços ecossistêmicos também são boas opções a serem escolhidas como personagens ou inspiração
para novas publicações ou ações de divulgação científica. É importante que tais livros ou ações de divulgação
contenham fotos macroscópicas ou ilustrações associadas a informações sobre a história natural dessas
espécies (GUINEY & OBERHAUSER, 2008).
Considerações finais
Apesar da grande riqueza de espécies de formigas que o Brasil possui, há poucos livros que retratam
essa diversidade de formas, hábitos e sua grande importância para os ecossistemas terrestres. Além disso,
historicamente as formigas foram retratadas nos livros brasileiros como pragas agrícolas a serem controladas.
Recentemente, a comunidade mirmecológica tem contribuído para que novas informações sejam publicadas
tanto para a própria comunidade científica quanto para o grande público. Alguns grupos de mirmecologia têm
divulgado suas atividades em diferentes perfis do Instagram como, por exemplo, @feitosalab, @lamat_lab e
@lef_ufla. Uma iniciativa focando em divulgação científica, também no Instagram, é o perfil
@formigas.em.acao (Formigas em Ação). Nesse perfil, diversos aspectos da vida das formigas e suas
importâncias são mostrados de forma lúdica e inclusiva. Tais esforços são promissores por conterem fotos
macroscópicas ou ilustrações associadas à história natural das formigas e atingirem o grande público.
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Juntando duas das maiores riquezas do Brasil, a biodiversidade e o folclore, A TURMA DO TATÁ (ISBN 97865-991940-1-6) (Figura 1), de Alberto Lazzaroni, é um exemplo prático do quão benéfica é a união entre
Ciência e Cultura. Lançado pela Editora Ascensão (LAZZARONI, 2020), o livro é apresentado em formato 14x21
cm, com páginas em papel couchê 95g e ilustrações de Estevão Barbiére, sendo recomendado ao público
infantojuvenil. Com preço atual de cerca de R$35,00, o livro pode ser adquirido no próprio site da editora
(EDITORA ASCENSÃO, 2020).

Figura 1. Capa de A TURMA DO TATÁ. Fonte: LAZZARONI (2020).
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A sinopse oficial de A TURMA DO TATÁ diz:
“A mata está pegando fogo. Terá sido acidental? Tatá, um boi destemido, vai investigar.
A partir daí, novas amizades serão feitas e as antigas serão fortalecidas. Os amigos
passarão por diferentes situações e, juntos, irão solucionar esse mistério. Venha você
também nessa aventura aprender um pouco mais sobre a natureza e os bichos da
mata.” (LAZZARONI, 2020)

Lazzaroni, segundo a própria orelha posterior do livro, viveu uma infância plena em brincadeiras e
leituras, é fã de histórias em quadrinhos (HQs ou gibis) e isso tudo deve ter contribuído para seu processo
criativo. Graduado em Biologia e Farmácia, especialista em Meio Ambiente, mestre e doutorando em Ciências
e Biotecnologia, é professor na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, atuando nas áreas de
Ciências Físicas e Biológicas, Biologia e Química, com lotação atual no CIEP 449 Governador Leonel de Moura
Brizola Intercultural Brasil-França, em Niterói. Nessa escola, criou e coordena o CLUBE DE CIÊNCIAS e o projeto
FOSSILIZARTE. Com a expertise de educador e gestor, aliada às muitas ações no campo da divulgação científica,
Lazzaroni fala sobre Ciência usando a Cultura e as Artes. E isso pode ser bem visto em A TURMA DO TATÁ.
Com linguagem simples, direta e cativante, apoiada pelas competentes ilustrações (Figura 2), a
aventura é centrada em uma incursão à mata de animais domésticos, entre eles o personagem título, Tatá, um
boi (Bos taurus Linnaeus, 1758 – Artiodactyla: Bovidae) destemido e curioso. Participam da aventura outros
animais da fazenda, sendo eles uma vaca (também B. taurus), um cão (Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 –
Carnivora: Canidae), um gato (Felis silvestris catus Linnaeus, 1758 – Carnivora: Felidae) e uma galinha [Gallus
gallus domesticus (Linnaeus, 1758) – Galliformes: Phasianidae]. Os bichos da fazenda encontram e interagem
com alguns componentes da fauna nativa brasileira. E também se deparam com uma entidade tradicional do
nosso folclore, o Boitatá, grande serpente de fogo frequentemente narrada como um defensor das matas,
especialmente no caso de incêndios (CASCUDO, 2012). Naturalmente, ocorre uma divertida confusão de nomes
entre o boi Tatá e o folclórico Boitatá.

Figura 2. Uma das ilustrações de A TURMA DO TATÁ. São ilustrados o Boitatá, os animais da
fazenda e uma gambá (Didelphis sp. – Didelphimorphia: Didelphidae). Fonte: LAZZARONI (2020).
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Embora seja pensado para leitura de uma clientela de crianças e adolescentes, A TURMA DO TATÁ pode
muito bem representar uma diversão à toda família. Além disso, muitos dos temas abordados podem ser
aplicados em sala de aula, auxiliando o professor no processo de ensino-aprendizagem. Dentre esses temas,
destacam-se os voltados à problemática ambiental ante às ações antropogênicas, como as queimadas de
áreas naturais, os problemas advindos do convívio entre animais domésticos e silvestres, o desmatamento
para plantação em monocultura e a poluição. Há também possibilidades de utilização da aventura para se falar
de elementos florísticos; de relações ecológicas, como as defesas contra predadores; das classificações
taxonômicas, como o grau de parentesco entre tamanduás, preguiças (Pilosa) e tatus (Cingulata), dentro da
superordem Xenarthra, e entre os marsupiais americanos e os da Oceania; além, é claro, de se exaltar o
folclore e suas múltiplas possibilidades de abordagem.
Finalizando, há que se realçar como é bom ver uma obra, dedicada ao público infantojuvenil,
divulgando a riquíssima biodiversidade brasileira, tão desconhecida e pouco valorizada de modo geral. Afinal,
como é bem dito na dedicatória do livro (LAZZARONI, 2020), “Nada contra os leões, zebras, girafas e elefantes”,
mas “nossas crianças precisam saber mais sobre os tamanduás, as onças, os tatus, os bichos-preguiça, entre
outros”. Mestres, considerem a utilização de A TURMA DO TATÁ em sala de aula, como leitura adicional e ponto
de partida para abordagens de conteúdos. Nossa biodiversidade e o nosso folclore sempre merecem ser
contados.
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