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Por que o marimbondo tem a cintura fina?
A contribuição da pesquisa etnoentomológica para o entendimento
das relações dos seres humanos com os insetos
Eraldo Medeiros Costa Neto
1. Preâmbulo
Os insetos são o grupo zoológico numericamente dominante sobre a face da
Terra, constituindo 4/5 do reino animal, algo em torno de 80-90% da biodiversidade
mundial (DOSSEY, 2010), sendo encontrados praticamente em todos os hábitats
existentes no planeta. Se considerarmos sua biomassa, dominância numérica ou
ecológica, os insetos perfazem o principal constituinte dos ecossistemas terrestres
(FISHER, 1998; LOSEY & VAUGHAN, 2006), desempenhando significativos papéis
ecológicos em termos de estruturação e manutenção dos biossistemas, tais como
ciclagem de nutrientes, polinização das plantas com flores, dispersão de sementes,
manutenção da estrutura e fertilidade do solo, tratamento de resíduos, controle das
populações de organismos, fonte direta de alimento para inúmeras espécies animais,
recursos genéticos etc. (GULLAN & CRANSTON, 2007).
Desde tempos pré-históricos esses organismos têm atraído a atenção de
diferentes grupos humanos (SUTTON, 1990), como demonstram as pinturas rupestres
encontradas em diferentes lugares (Figura 1). Sua presença tem se manifestado em
diversas expressões culturais por todo o planeta devido à grande variedade de cores,
formas, tamanhos, hábitos e sons que apresentam, porque são fontes de recursos
alimentícios e medicinais, bem como por seu papel na disseminação de epidemias que
influenciaram o curso da história humana (COSTA NETO, 2002; SERRANOGONZÁLEZ et al., 2011).

Figura 1. Pintura rupestre retratando coleta de mel. Caverna da Aranha, Valência, Espanha.
Fonte: Pager (1973).
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A Etnoentomologia é o ramo da etnobiologia encarregado de investigar a
percepção, o conhecimento e os usos dos insetos por diferentes culturas humanas,
tanto no passado quanto no presente (POSEY, 1987a). O campo da pesquisa
etnoentomológica pode ser abordado sob diversas perspectivas, sempre interrelacionadas e tendo como denominador comum os insetos: a) percepções,
conhecimentos e sistemas de classificação populares; b) importância e presença dos
insetos nas histórias, mitos e crenças, ou seja, o papel que desempenham na
explicação da realidade (cosmovisões e modelos conceituais do mundo); c) aspectos
biológicos e culturais de seus diferentes usos (alimentício, medicinal, recreativo etc.); d)
bases socioculturais e consequências econômicas e ambientais do manejo de algumas
espécies de insetos (conservação, uso sustentável etc.).
Esses artrópodos estão profundamente enraizados na vida humana, envolvendo
aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais (COSTA NETO, 2002). Dessa
maneira, os estudos etnoentomológicos seguem avançando em todo o mundo, com
investigadores dedicando-se a temas bem diversos, como nomenclatura e
etnotaxonomias, literatura oral (falada e cantada) e escrita, recreação, culinária,
medicina, representatividade, artes (música, cinema, teatro, pintura etc.), erotismo e
sexualidade, economia, tecnologia, rituais (religiosos, mágicos), mitologia, entre outros
(COSTA NETO, op. cit.).
A presente obra é uma homenagem aos 70 anos de existência da
Etnoentomologia no âmbito acadêmico (1952-2022). De maneira breve, o texto discorre
acerca dos seguintes tópicos: demarcação histórica e conceituação; a Etnoentomologia
no contexto das etnociências; o valor dos conhecimentos entomológicos tradicionais
(CET); a contrução do domínio etnossemântico “inseto”; tipologia da interação dos
seres humanos com os insetos; e o papel desempenhado por esses animais nos
sistemas de crenças e cosmovisões de diferentes grupos humanos (entomolatria). Por
constituírem temas que contam com uma extensa literatura tanto em nível nacional
quanto internacional, a utilização de insetos como recursos alimentícios
(antropoentomofagia) e medicinais (entomoterapia) não será tratada na presente
revisão.
2. Demarcação histórica e conceituação
A Etnoentomologia completa 70 anos em 2022, considerando que o
aparecimento do termo “Etnoentomologia” na literatura científica se deu no ano de
1952, com a publicação de um estudo sobre os métodos tradicionais do povo Navajo
para o controle de pragas (WYMAN & BAILEY, 1952). E a primeira vez que esse
subcampo da Etnozoologia apareceu em título de livro foi em 1964, na obra Navajo
Indian ethnoentomology, também de Wyman e Bailey. Esses autores registraram um
total de 701 espécies com nomes Navajo, correspondentes a 17 ordens, 169 famílias e
664 gêneros.
Não obstante a demarcação epistemológica da Etnoentomologia no âmbito das
etnociências, a tendência humanística direcionada à presença e importância dos
insetos desponta na segunda metade do século XIX, com diferentes autores registrando
aspectos socioculturais envolvendo diversas espécies de insetos, bem como a
nomenclatura desses artrópodos nos idiomas indígenas (POSEY, 1987a). Para um
melhor entendimento sobre o nível das investigações de cunho etnoentomológico
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àquela época, citam-se a seguir exemplos de autores e de respectivas obras 1: Bates
(1862), “Description of a remarkable species of singing cricket”; Daoust (1858), “On
some eggs of insects employed as human food, and giving rise to the formation of
Oolites in lacustrine limestone in Mexico”; Glock (1891), “Die Symbolik der Bienen und
ihrer Produkte in Sage, Dichtung, Kultus, Kunst und Bräuchen der Völker”; Hagan
(1863), “Die Insektennamen der Tupi Sprach”; Katter (1883), “Die Canthariden spec.
Meloë als Heilmitel der Tollwurth”; Liebrecht (1886), “Tocandyrafestes”; Marshall (1894),
“Neueröffnetes, wundersames Arzenei-Kästlein”; Wallace (1852), “On the insects used
for food by the Indians of the Amazon”. No século XX, o estudo de Essig (1934) sobre a
importância dos insetos para os povos indígenas da Califórnia, Estados Unidos,
estabeleceu as categorias tradicionais de interesse etnoentomológico: linguística e
sistemas de classificação tradicionais; insetos como fontes de alimento; insetos como
recursos medicinais em sistemas médicos tradicionas; cosmovisões relacionadas aos
insetos; padrões culturais de uso de insetos.
Charles Hogue [1935–1992], entomólogo que trabalhou no Museu de História
Natural de Los Angeles, propôs o termo “Entomologia Cultural” em 1980. Sob esse
título, ele escreveu vários artigos. No 17o Congresso Internacional de Entomologia,
realizado na cidade alemã de Hamburgo, em 1984, Hogue organizou um simpósio para
firmar esse campo e suscitar a cooperação internacional. Para ele, o objeto da
Entomologia Cultural é a influência (ou melhor, a presença) dos insetos e outros
artrópodos nas artes e nas humanidades daquelas sociedades consideradas
“avançadas”, isto é, na literatura, linguagem, música, artes, história interpretativa,
religião e recreação (HOGUE, 1980, 1987). No primeiro número do periódico Digest
Cultural Entomology, Sear (1993) explicita a definição de Hogue em todos os seus
detalhes, mencionando que os objetivos da Entomologia Cultural são identificar e
descrever a participação desses animais nas seguintes áreas: “brinquedos, jogos,
quebra-cabeças, desenhos animados, filatelia, tatuagem, ourivesaria, trajes, cerâmica,
numismática, psicologia, desordens mentais, atitudes públicas, provérbios etc.”.
A definição de Hogue exclui a entomofagia, apicultura, sericicultura, obtenção de
corantes a partir de insetos, o uso de venenos e outras substâncias farmacológicas,
bem como a relação dos insetos com a medicina legal. Tudo isso, de acordo com ele,
faz parte da Entomologia Aplicada. Ainda segundo Hogue, a Etnoentomologia seria a
área dedicada a estudar todas as formas de interação dos seres humanos com a
diversidade de insetos e outros artrópodos nas sociedades “primitivas” ou não
civilizadas. Por essa definição, a Etnoentomologia não é sinônimo de Entomologia
Cultural. É com razão que Darrell Addison Posey [1947–2001] interpretou a definição de
Hogue como um preconceito etnocêntrico, uma vez que a visão nativa (mas não
necessariamente indígena) sobre os insetos, sua nomenclatura, classificação e modos
de uso fazem-se presentes em qualquer cultura humana (POSEY, 1987a). Overal
(1990) já afirmara que o estudo da Etnozoologia pode começar em casa, incluindo,
assim, as sociedades “avançadas” no rol daquelas que podem ser estudadas
etnoentomologicamente.
Conceitualmente, não existe um consenso sobre a definição de Etnoentomologia,
mas se pode dizer que ela é o ramo das etnociências que busca compreender a
maneira como diversas culturas percebem, identificam, classificam, nomeiam, utilizam e
1

As referências completas das obras citadas encontram-se em Posey (1987a).
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conhecem o que entendem por “inseto” em suas línguas (POSEY, 1986a; PETIZA et al.,
2013). Sob a perspectiva da Etnoecologia Abrangente, de Marques (1995), a
Etnoentomologia pode ser definida como o estudo transdisciplinar dos conhecimentos
(saberes e crenças), dos sentimentos (representações socioafetivas) e dos
comportamentos (atitudes) que intermedeiam as relações das populações humanas
com a entomofauna.
O campo de investigação etnoentomológico pode ser largo ou estreito a
depender também do conceito adotado para definir a palavra inseto. Do ponto de vista
da categorização acadêmica, a palavra está bem resolvida e, nesse contexto, apenas
as espécies cientificamente válidas (insetos “reais”) e artrópodos correlatos são
estudados pelo etnoentomólogo. No entanto, quando se adota a definição popular, na
qual o termo é utilizado de forma ampla para designar diferentes animais além dos
artrópodos, o etnoentomólogo estuda não apenas os insetos sensu stricto, mas outros
animais culturalmente percebidos como “insetos”. De acordo com Posey (1987a), as
categorias cognitivas não podem ser consideradas como universais e devem ser
inferidas usando-se uma abordagem metodológica que permita ao investigador
“descobrir” paradigmas conceituais, ao invés de impô-los à sociedade em estudo. Como
tal autor afirma, os sistemas de classificação etnobiológicos não se enquadram em
esquemas classificatórios que a biologia procura, artificialmente, organizar.
Independente do termo adotado, as pesquisas etnoentomológicas geralmente
centram-se em três grandes domínios: a percepção, os conhecimentos e as
classificações dos insetos pelas sociedades humanas; a importância cultural dos
insetos, incluindo o papel que cumprem nos contos, mitos e crenças; a origem, os usos
e o valor econômico dos insetos. Seja qual for a abordagem e tema escolhidos, o
etnoentomólogo deveria guiar sua investigação na direção de uma etnobiologia
moderna, isto é, o pesquisador tem o dever de ser comprometido com os sujeitos e
objetos de estudo, ter imaginação e criatividade, solidificar a solidariedade com os
povos, as culturas e as sociedades (o que não implica incondicionalidade) e ser
relevante e crítico (ARGUETA, 1999).
3. Etnoentomologia no contexto das etnociências
As pesquisas etnobiológicas viram-se fortalecidas e ganharam maior amplitude
com o advento da Antropologia Cognitiva. Esse movimento, também conhecido como
Nova Etnografia, Entografia Semântica ou Etnociência, surgiu especialmente na
Universidade de Yale (Estados Unidos). O termo Etnociência apareceu pela primeira
vez, em 1950, no livro Outline of cultural materials, de Murdock e colaboradores (1950).
Por redução, passou a significar tanto o aspecto puramente classificatório das relações
das sociedades humanas com a natureza quanto o método de análise semântico
utilizado para revelar esse mesmo aspecto (CLÉMENT, 1998a, b).
A importância dos primeiros etnógrafos, como Franz Boas e Bronislaw
Malinowski, foi significativa para o desenvolvimento desse subcampo da Antropologia
(SLIKKERVEER, 1999). Entre os fundadores da nova etnografia, citam-se: F.C.
Lounsbury, A.F.C. Wallace, V. Atkins, W.H. Goodenough, C.O. Frake, B. Berlin, H.C.
Conklin e W.S. Sturtevant. A manifesta atração pela Etnociência está em sua promessa
de encontrar as representações paradigmáticas precisas e altamente operacionais dos
fenômenos culturais que vinham a estar associados com as descrições linguísticas da
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fonologia e da gramática (HARRIS, 1976). A Etnociência não apenas revolucionou a
conduta do trabalho de campo, mas principalmente a natureza das descrições e das
análises etnográficas (HAYS, 1983). Por meio de seus métodos de análise, busca-se
entender como o mundo é percebido, conhecido e classificado pelas diversas culturas
humanas, procurando descobrir o pensamento ou a maneira de ser do nativo, e não
apenas aquilo que o nativo pretende dizer de sua cultura. A grande importância dos
estudos etnocientíficos está justamente na afirmação de que toda sociedade se esforça
para compreender o mundo a seu redor.
O significado atribuído por uma determinada cultura às categorias de realidade
(por exemplo, tipos de economia, de cores, de família, de casa, de espécies biológicas
etc.) foi o principal centro de interesse dos novos etnógrafos mediante análises
etnossemânticas. Revel (1990) assinala que “cada língua em particular possui uma
visão única do mundo”, uma vez que “todas as percepções (ver, escutar, tocar, cheirar)
são canalizadas pelos hábitos linguísticos que favorecem certas alternativas de
interpretação”. Os padrões de expressão linguística de um povo demonstram uma
regularidade etnossemântica que incorporam uma ligação holística e mútua entre seres
humanos, plantas, animais, lugares e o sobrenatural (MAFFI, 1999). Dessa maneira, o
estudo sistemático da etnoclassificação assumiu importância especial e a Etnociência
se tornou uma proeminente representação do programa como um todo.
Dentro do corpus teórico dos sistemas de etnoclassificação existem duas
posições divergentes: intelectualista (ordem cognitiva) e utilitarista (ordem econômica).
Na primeira, podemos identificar duas teorias antropológicas que consideram a cultura
essencialmente como um construto mental (CLIFTON, 1968). Ambas compartem a
visão de que todos os seres humanos reconhecem uma estrutura e uma ordem
hierárquica do mundo biológico.
A primeira está associada ao estruturalismo francês de Lévi-Strauss [1908–
2009]. Esse autor defende a ideia de que as espécies animais, vegetais e fúngicas são
úteis e interessantes porque primeiro são conhecidas. Em O pensamento selvagem,
Lévi-Strauss (1989) afirma que os nativos utilizam categorias abstratas da mesma
forma que os ocidentais ou os “civilizados” nas abordagens antropológicas anteriores; e
que isso se deve a uma razão prática que governa o pensamento do nativo, uma
necessidade de objetivar o mundo percebido, de dar ordem a seu universo circundante.
A ciência do concreto, em oposição à ciência do abstrato, é aquela que classifica e
explica por meio de um raciocínio exclusivamente metafórico. Não se pode ignorar seu
caráter “científico”, pois essas ações não pretendem apenas classificar elementos, mas
também teorizar e explicar o mundo (LÉVI-STRAUSS, 1989). Os resultados desse autor
demonstram que não há diferença essencial entre ambas as ciências, tanto em método
quanto em resultados, embora sejam expressos dentro de parâmetros culturais próprios
(MERCANTE, 2000). Para Lévi-Strauss, as classificações indígenas não são apenas
metódicas, mas baseadas em um saber teórico solidamente constituído. Isso resulta,
também, que são comparáveis, sob um ponto de vista formal, àquelas que a Zoologia e
a Botânica usam continuamente.
A segunda teoria antropológica ligada à posição intelectualista se desenvolveu
nos Estados Unidos por antropólogos treinados na Etnociência neozelandesa, a partir
do trabalho pioneiro de Ralph Bulmer [1928–1988]. Um de seus representantes é Brent
Berlin [1936–], professor e pesquisador do Departamento de Antropologia da
Universidade da Geórgia, Estados Unidos. Para ele, a classificação e a nomenclatura
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de plantas e animais nos sistemas de classificação populares são essencialmente
idênticas em todos os idiomas e podem ser descritas por um pequeno número de
princípios nomenclaturais gerais e inter-culturais (BERLIN, 1992). Baseando-se em
estudos comparativos, Berlin et al. (1973) mostraram que os seres humanos usam
estratégias semelhantes para organizar os conceitos biológicos, considerando o
reconhecimento perceptual das descontinuidades salientes na natureza e a observação
dos caracteres morfológicos e comportamentais das espécies nativas de plantas e
animais. Esses autores observaram três principais áreas de estudo na sistemática folk:
a) classificação, que se ocupa do conjunto de princípios pelos quais as classes de
organismos são naturalmente organizados na mente pré-científica; b) nomenclatura,
que trata das descrições dos princípios linguísticos de denominação das classes de
organismos em algum idioma particular; c) identificação, que se refere às características
morfológicas utilizadas para associar um organismo particular a uma classe específica.
Segundo Berlin (1992), a base da classificação etnobiológica se constitui de
similaridades e diferenças morfológicas. Só raramente a classificação está apoiada em
considerações funcionais, como, por exemplo, sua utilidade cultural.
O marco da pesquisa etnobiológica orientada cognitivamente foi a tese de
doutorado de Harold Colyer Conklin [1926–2016] sobre a relação da cultura Hanunóo
com o mundo das plantas (CONKLIN, 1954). Foi a primeira descrição de um sistema de
classificação etnobotânico de uma sociedade sem escrita (ágrafa). Seguindo a
metodologia da etnografia semântica, sua investigação enfatizou a importância do
descobrimento das categorias nativas para plantas e suas relações conceituais por
completo. A partir desse momento, os pesquisadores começaram a considerar a
Botânica e a Zoologia acadêmicas como secundárias e passaram a dar maior ênfase à
percepção nativa dos organismos vivos. Conklin (1954 apud CLÉMENT, 1998b)
enfatizou que:
“Nossa principal preocupação não é com os dados botânicos taxonômicos, mas
com o conhecimento botânico popular Hanunóo e sua organização. As
considerações botânicas científicas são secundárias e são incluídas
principalmente com o propósito de iluminar a comparação de dois sistemas
semânticos.”

Ambas as teorias, por tanto, partem da linguagem como fonte de pesquisa, mas
essa semelhança se dilue na medida em que o método lévi-straussiano impõe uma
ordem, ou ainda, encaixa o que é observado em uma regra externa. O método cognitivo
descobre essa ordem a partir dos dados fornecidos (TYLER, 1969; MERCANTE, 2000).
Atualmente, busca-se o discurso nativo para entender como um determinado grupo se
mantém em seu ambiente e, mais que isso, buscam-se os preceitos culturais e
simbólicos que intermediam o contato humano com o natural. Unem-se os
procedimentos das etnociências com o estudo do discurso nativo, não para encaixá-lo
dentro de uma ordem científica ocidental, mas para reforçar, juntamente com as
afirmações de Lévi-Strauss (1989), a imagem do nativo como alguém que pode produzir
conhecimentos e reflexões sobre o ambiente onde reside (MERCANTE, 2000).
Contrária à posição intelectualista, temos a utilitarista. Ela proclama que o
conhecimento cultural do mundo natural se deve ao seu uso. Um dos autores que se
destaca nessa área é Eugene Stuart Hunn [1943–], que levantou dúvidas sobre os
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critérios cognitivos. Segundo ele, a perspectiva utilitarista, ao investigar a importância
prática do conhecimento etnobiológico, facilita a captura de dados e minimiza a
imposição de paradigmas, como categorias e hierarquias (HUNN, 1982). A tendência
utilitarista apareceu no início da curta história da Etnobiologia: a maioria das pesquisas
etnobotânicas e etnozoológicas conduzidas nos Estados Unidos na primeira metade do
século XX foi guiada pela utilidade dos recursos. Harrington (1947), do ponto de vista
econômico (utilitário), afirmara que: “Uma pequena parte do estudo consiste em
determinar os nomes nativos das plantas e a classificação desses nomes. O que
deveria ser a maior parte do estudo é determinar os usos das plantas pela cultura
material, por um lado, e para alimentação ou remédio, por outro”. Esse tipo de pesquisa
etnobiológica, segundo Conklin (1954), deveria ser considerada “mais apropriadamente
botânica (ou zoologia), com notas sobre etnologia”.
Hoje, a maioria dos etnobiólogos reconhece o valor tanto dos aspectos cognitivos
como dos utilitários na pesquisa etnobiológica. As pessoas classificam e usam recursos
ao mesmo tempo. Em estudo etnoentomológico realizado em comunidades rurais de
Honduras, Bentley & Rodríguez (2001) reconciliaram as perspectivas utilitarista e
intelectualista e demonstraram como a importância cultural e a facilidade de observação
da morfologia do animal interagem, influenciando a percepção de espécies de insetos
que são nomeadas, colocadas como categorias residuais, confundidas ou ignoradas
nos sistemas de classificação etnobiológicos.
Tanto na perspectiva intelectualista quanto na utilitarista, novas espécies animais
e vegetais podem ser descobertas comparando-se as etnotaxonomias com a
classificação biológica de Linnaeus. Por exemplo, Posey (1983) registrou a descoberta
de nove novas espécies de abelhas sem ferrão (Meliponinae) comparando o sistema
taxonômico dos índios Kayapó (Brasil) com o sistema acadêmico-científico.
3.1 Abordagens eticista e emicista
O campo de pesquisa etnoentomológica pode ser mais ou menos restrito
dependendo do conceito adotado para definir a palavra inseto. Do ponto de vista da
categorização lineana, a palavra implica uma categoria bem estabelecida; apenas
insetos "reais" (Hexapoda) e, quando apropriado, artrópodos aparentados são
estudados por etnoentomologistas. Por outro lado, quando a definição popular é
adotada, na qual o termo é usado amplamente para designar animais diferentes, bem
como insetos verdadeiros e outros artrópodos, os pesquisadores não apenas estudam
insetos reconhecidamente lineanos, mas também outros animais popularmente
percebidos como tais (ver a seção 5 mais adiante). As duas formas de interpretar as
interações e percepções dos seres humanos com a entomofauna envolvem duas
abordagens distintas: eticista (ética) e emicista (êmica).
O objetivo da etnografia semântica é conhecer as maneiras características pelas
quais um povo categoriza, codifica e define suas próprias experiências. É necessário
identificar padrões lógicos básicos e padrões culturais relacionados para realizar uma
etnotaxonomia (POSEY, 1983). Nesse sentido, os conceitos de êmico e ético fornecem
uma base epistemológica e operacional para distinguir entre idealismo cultural e
materialismo cultural (HARRIS, 1976). Os termos foram cunhados pelo linguista
missionário Kenneth Lee Pike [1912–2000] em uma analogia com o êmico e o ético da
fonética. As diferenças fundamentais entre eles podem ser vistas na Tabela 1.
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Em uma descrição eticista, o pesquisador analisa a percepção da organização
das coisas, dos acontecimentos e do comportamento das pessoas de acordo com sua
própria visão de mundo. Na descrição emicista, procura-se descobrir e descrever o
sistema comportamental de uma dada cultura em seus próprios termos, identificando
não apenas as unidades estruturais, mas também as classes estruturais a que
pertencem (FRENCH, 1963). Uma descrição emicista deve indicar quais personagens
eticistas são localmente significativos. Segundo o antropólogo Marvin Harris [1927–
2001], o estudo emicista “ajuda não só a valorizar a cultura ou a linguagem como um
todo organizado, mas também ajuda a compreender os atores (sociais) em seus
dramas vitais: suas atitudes, motivos, interesses, respostas, conflitos e desenvolvimento
da personalidade” (HARRIS, 1976).
Tabela 1. Diferenças fundamentais entre as abordagens emicistas e eticistas.

Emicista (visão interna ou insider)

Eticista (visão externa ou outsider)

Estuda o comportamento desde
dentro do sistema.

Estuda o comportamento desde uma
posição externa.

Examina apenas uma cultura.

Examina muitas culturas,
comparando-as.
Estrutura criada pelo analista.

Estrutura descoberta pelo analista.

Critérios são relativos a características Critérios são considerados absolutos
internas.
ou universais.
Fontes: Foster (1953), Sturtevant (1964), Berreman (1966), Keesing (1972) e Harris (1976).

Em geral, os estudos relacionados à percepção de categorias cognitivas, como
“insetos” e “artrópodos”, bem como os estudos relacionados a vários temas (insetos
como alimento, importância dos artrópodos na transmissão de doenças, insetos como
fonte de alucinógenos, insetos decorativos, problemas de contaminação de alimentos
etc.), podem ser realizados desde uma perspectiva emicista e eticista balanceada, sem
haver hierarquias de saberes mais válidos que outros (MARQUES, 1995). Ou seja,
necessário e pertinente haver um diálogo intercultural e um respeito mútuo entre
diferentes sistemas de conhecimento.
4. Importância e aplicabilidade do conhecimento entomológico tradicional
De acordo com Fisher (1998), determinados insetos são considerados espécieschave para a conservação do hábitat e das interações ecológicas; por isso, eles
deveriam constituir um componente crítico nos estudos sobre conservação e
programas de manejo atuando como indicadores de riqueza de espécies, betadiversidade 2, endemismo e como monitores de mudança ambiental. A ciência, no
entanto, ainda desconhece o comportamento e as interações da maioria das espécies.
Considerando que o conhecimento etnoentomológico é o resultado de gerações
de experiências acumuladas, experimentação e troca de informação (ELLEN, 1997),
Em ecologia, diversidade beta é a mudança de espécies ao longo de um gradiente ambiental
(CARVALHO & FELFILI, 2011).
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pode-se esperar que esse conhecimento complemente o científico em áreas tão
diversas como pesquisa e avaliação de impacto ambiental, manejo de recursos e
desenvolvimento sustentável. De um modo geral, os pesquisadores que estudam os
saberes entomológicos de sociedades tradicionais, indígenas e locais quase sempre se
impressionam pela coerência do conhecimento que essas sociedades possuem sobre
as espécies de insetos com as quais convivem e interagem.
A literatura traz inúmeros exemplos de como o conhecimento entomológico
tradicional (CET) pode ser decodificado e utilizado. Blake & Wagner (1987) chamaram a
atenção dos entomólogos para a importância do CET como uma fonte significativa de
informação sobre as espécies, seu ciclo de vida e seu comportamento. Segundo esses
autores, o CET dos índios Paiute já foi utilizado pelos tomadores de decisão durante um
grave deflorestamento ocorrido na Floresta Nacional Inyo, em Owens Valley
(Califórnia). Na ocasião, pensava-se que a devastação tinha sido causada por
Coloradia pandora lindseyi Barnes e Benjamim, 1926 (Lepidoptera: Saturniidae), cujas
lagartas os índios consomem. De acordo com os anciães, as lagartas dessa espécie de
mariposa não causariam danos às árvores saudáveis, mas somente àquelas muito
doentes e que poderiam morrer. Descobriu-se depois que as árvores que são bastante
infestadas com o visco-anão (Viscum sp., Lorantaceae) durante o aumento
populacional dessas lagartas sofrem mortalidade. As árvores não infestadas e aquelas
levemente infestadas resistem ao ataque. Vale registrar que os Paiute consomem essas
lagartas, daí possuírem um conhecimento detalhado sobre seu ciclo de vida e
comportamento.
Fairhead & Leach (1999) forneceram um exemplo eloquente de como o
conhecimento da ecologia de cupins ajuda as comunidades locais da África Ocidental a
melhorar a fertilidade do solo, gerando umidade e, dessa maneira, aumentando a
produção agrícola. Os agricultores consideram que os cupinzeiros estão associados às
condições de umidade do solo: “Quando você tem montículos de cupins, a área abaixo
deles tende a ser relativamente bem irrigada” (p. 235).
As comunidades que praticam uma agricultura tradicional geralmente retêm
conhecimentos apurados sobre os insetos presentes nos cultivos mais importantes. Daí
a relevância dos estudos de Etnoentomologia agrícola para o desenvolvimento
comunitário, uma vez que os conhecimentos tradicionais sobre ciclo de vida dos
insetos considerados pragas, bem como seu nicho e o momento exato para combatêlos, podem trazer soluções ecologicamente sustentáveis para um controle biológico
adequado (VALADARES & PASA, 2010). O conhecimento dos agricultores Maya
Tzeltal (Chiapas, México) sobre os escaravelhos da família Melolonthidae, por
exemplo, provou ser útil no desenvolvimento de estratégias de manejo sustentável para
essa praga (GÓMEZ et al., 2000), uma vez que os agricultores conhecem a
sazonalidade dos besouros, identificam os inimigos naturais de larvas e adultos, bem
como reconhecem as plantas hospedeiras.
Os conhecimentos etnoentomológicos geralmente são transmitidos de geração a
geração por meio da tradição oral, a qual é um veículo importante para a difusão de
informação biológica (POSEY, 1987a, b). Muito desse conhecimento está codificado
nos mitos e lendas indígenas. Por isso, nem todos os pesquisadores estão preparados
para decodificá-lo. Sua devida apreciação, às vezes, só pode dar-se por meio de uma
pesquisa etnoentomológica interdisciplinar. Os cientistas ocidentais poderiam, assim,
aprender com os cientistas indígenas um conjunto de informações valiosas sobre
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tinturas, óleos, corantes, inseticidas e essências naturais, remédios, comidas,
repelentes etc.
5. Construção do domínio etnossemântico “inseto”: sua importância para os
sistemas de classificação etnotaxonômicos
O modo como os povos percebem, identificam, categorizam, classificam e
utilizam os recursos faunísticos nas localidades onde residem interfere na maneira
como eles pensam, sentem e agem em relação aos animais. No que se refere ao grupo
dos insetos, em várias sociedades humanas o lexema “inseto” é utilizado como uma
etnocategoria classificatória na qual são incluídos organismos não sistematicamente
relacionados com a classe lineana Insecta, tais como mamíferos, répteis, anfíbios,
moluscos, aracnídeos, entre outros (Figura 2). Diferentes investigadores registraram a
inclusão desses animais no domínio etnossemântico “inseto” em variados contextos
socioculturais (BROWN, 1979; POSEY, 1983; MARQUES, 1995; LAURENT, 1995;
GREENE, 1995; PACHECO et al., 1998). Mesmo no meio acadêmico, alguns indivíduos
chegam a rotular diferentes animais como “insetos” devido ao modo como as
informações lhes foram transmitidas desde o ensino básico, e isso fica armazenado em
suas memórias (PERONTI et al., 1998).
No sistema tradicional de classificação entomológica dos índios Kayapó que
vivem no estado do Pará (norte do Brasil), os artrópodos são etnocategorizados como
maja. Essa categoria, que significa “animais com conchas e sem carne”, inclui todos os
insetos, escorpiões, centopeias, caranguejos, carrapatos e pseudo-escorpiões, e tem
uma correspondência de um a um com a categoria científica do filo Arthropoda
(POSEY, 1983). Entre os Kalam da Nova Guiné, os insetos e aracnídeos parecidos com
insetos são chamados de jon, embora em contextos de identificação esse termo só se
aplique aos gafanhotos e gêneros de Orthoptera relacionados (BULMER, 1974). Os
Asteca classificavam miriápodes, centopeias e pequenos lagartos como insetos
(CURRAN, 1937). Curran (op. cit.) diz ainda que o termo “inseto” é aplicado para
designar répteis no Canadá e na Irlanda.
Para os Ndumba, grupo étnico que vive nas terras altas de Papua Nova Guiné,
tovendi é uma etnocategoria que se refere a todos os insetos e aracnídeos (HAYS,
1983). Em alguns contextos, no entanto, tovendi pode designar animais considerados
não-comestíveis (p. ex., certos tipos de sapos), enquanto que em outros, pode rotular
qualquer criatura “repugnante” (p. ex., as cobras). O povo Palawan das Filipinas
emprega o termo räramu para designar todos os animais pequenos, inclusive aqueles
que picam, mordem e sugam (REVEL, 1990). Para os índios Andoke que habitam a
Amazônia colombiana, aranhas, escorpiões e lombrigas são categorias entomológicas
(JARA, 1996). Os Waurá que vivem na região do Alto Rio Xingu, no nordeste do estado
de Mato Grosso (Brasil), possuem a palavra yakawaka, que é a categoria
correspondente aos “bichos pequenos de muitos pés que voam ou não” (BARCELOS
NETO, 2000).
No Japão, a etnocategoria mushi inclui insetos e outros animais, como
centopeias, aranhas, caranguejos e pequenos crustáceos aquáticos, moluscos, vermes
e cobras (LAURENT, 1995). Trabalhando a definição e a representação cultural da
categoria mushi na cultura japonesa, o autor encontrou dois significados zoológicos:
um, mais amplo, no qual mushi é considerado uma categoria residual que inclui animais
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que não cabem em qualquer outra categoria definida, e um segundo significado, de
caráter restritivo, referindo-se tanto a “insetos que cantam no outono” quanto a
parasitos intestinais.
Os insetos “reais” também podem ser excluídos da categoria dos “insetos”.
Como exemplo, cita-se a percepção que os índios Pankararé têm sobre o grupo das
“abeias”, o qual é representado pelos apídeos e vespídeos sociais produtores de mel. A
categoria “abeia” é percebida diferentemente daquela do grupo dos “insetos”, a qual
inclui cobras e outros organismos (COSTA NETO, 1998b).
A categorização de animais de diferentes táxons científicos em um mesmo rótulo
linguístico parece constituir um padrão da classificação etnozoológica. Esse padrão foi
explicado pela Hipótese da Ambivalência Entomoprojetiva, segundo a qual os seres
humanos tendem a projetar sentimentos de nocividade, periculosidade, irritabilidade,
repugnância e menosprezo a animais não-insetos (inclusive pessoas), associando-os à
categoria “inseto” determinada culturalmente (COSTA NETO, 2000b). A ideia de
ambivalência é empregada no sentido da sociologia, que se refere à atitude que oscila
entre valores diversos e, às vezes, antagônicos. A projeção resulta do processo
psicológico pelo qual uma pessoa atribui a um outro ser os motivos de seus próprios
conflitos. A hipótese é testável através do registro de informações que retratem o
caráter emotivo-situacional da percepção de animais rotulados como “insetos”, além
dos próprios insetos da classificação lineana (COSTA NETO, 1999, 2003).

Figura 2. Um marsupial e um aracnídeo, exemplos de “insetos” (Fotos do autor).

5.1 Os aspectos negativos dos “insetos”
Menos carismáticos que os vertebrados, pobremente conhecidos e mais difíceis
de investigar, aos insetos faltam medidas de proteção, estratégias de conservação e
consideração, valoração e apoio de conservação por parte de grande parte da
população (LEANDRO & JAY-ROBERT, 2019). De um modo geral, as impressões
relacionadas com o lexema salientam os aspectos negativos associados com a visão
real ou imaginária de um “inseto”. Nas localidades mais influenciadas pela mídia, que,
via de regra, mostra que os insetos devem ser exterminados, esses animais são mais
notados, porém, sempre com uma conotação negativa (LONGO & PIRES, 1998). Cada
vez que a palavra inseto é mencionada as pessoas pensam logo naqueles animais que
lhes são desagradáveis, como moscas, baratas, aranhas, ratos, escorpiões, sapos e
mosquitos. Tal fato é aproveitado pelas indústrias produtoras de praguicidas, que
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lançam suas campanhas no sentido de combater, indiscriminadamente e cada vez em
maior número, esses organismos (RAMOS-ELORDUY, 1994).
Na cidade de Feira de Santana (estado da Bahia, Brasil), os comerciantes do
Centro de Abastecimento (grande entreposto comercial local) atestam: “A aranha
(Arachnida: Araneae) é inseto porque é bicho pequeno e traz doenças”; “A lagartixa
(Lacertilia: Gekkonidae) é inseto porque transmite doença e é encontrada em todo
lugar”; “A cobra-de-duas-cabeças (Lacertilia: Amphisbaenidae) é inseto porque é animal
fácil de ser encontrado na roça” (KATIÚCIA et al., 1998). Na etnotaxonomia zoológica
de comunidades de pescadores artesanais é comum a designação da lontra [Lontra
longicaudis (Olfers, 1818) – Carnivora: Mustelidae] como um “inseto” mau (MARQUES,
1995; COSTA NETO, 1998a). Tal modo de perceber os mustelídeos talvez justifique
porque esses animais são perseguidos e mortos a pauladas, pois, além de destruírem
os apetrechos de pesca, competem com os pescadores pelos mesmos recursos (os
peixes). Os pescadores do município de Conde (Bahia) referem-se à traíra-canguçu
(peixe da família Erythrinidae, ordem Characiformes) como “um inseto que só tem
cabeça e é seco” (COSTA NETO, op. cit.).
Para os índios Pankararé da aldeia Brejo do Burgo (Nordeste do Brasil), as
serpentes, com exceção da jiboia (Boa constrictor Linnaeus, 1758 – Serpentes:
Boidae), são denominadas de “insetos” por causarem danos às pessoas e aos animais
domésticos (COSTA NETO, 1997). Segundo esses índios, a jiboia não é “inseto” porque
tem “serventia” (resulta em alimento). Os moradores do povoado de Capueiruçu, no
interior do estado da Bahia, percebem os “insetos” como sendo animais pequenos,
alados, nojentos, que mordem e roem, capazes de transmitirem doenças e despertarem
fobias. Os aspectos negativos foram salientados por critérios de patogenicidade,
toxicidade, nulidade e sujidade (LIMA, 2000).
Em uma outra comunidade do interior da Bahia, Veiga (2000) registrou que o
termo “inseto” é utilizado para “tudo o que não presta”, excluindo-se apenas os animais
que servem de alimento e os animais domésticos e domesticados. Na região de entorno
da Usina Hidrelétrica de Xingó, entre os estados de Sergipe e Alagoas, os animais
considerados repugnantes, que não possuem qualquer serventia (medicinal ou
alimentar) e vistos como pragas, são todos incluídos na etnocategoria “inseto” (LIMA,
2000).
Desde o México até a Argentina, existe a crença de que o inseto conhecido como
jequitiranaboia (Fulgora spp., Hemiptera: Fulgoridae) é venenoso e chega a causar a
morte de plantas, animais e seres humanos (Figura 3). Uma vez que o inseto é
frequentemente percebido e categorizado como cobra, os indivíduos conferem-lhe, por
analogia, o mesmo pavor que sentem pelos ofídios (COSTA NETO, 2004, 2007;
COSTA NETO & PACHECO, 2003).
Henry Walter Bates [1825–1892], um eminente entomólogo britânico que, por
onze anos, coletou insetos ao longo do rio Amazonas, no século XIX, registrou que uma
jequitiranaboia surgiu de repente da floresta e atacou e matou oito dos nove tripulantes
de um barco (BATES, 1943; grifo nosso). O medo e a falta de informação sobre esses
insetos podem causar problemas quando as pessoas entram em contato com eles.
Existem relatos de administração de soro antiofídico a pacientes expostos à
jequitiranaboia, o que não tem base científica (HADDAD JUNIOR et al., 2018).
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Figura 3. Fulgora laternaria (Linnaeus, 1758), inseto etnocategorizado como cobra. (Foto:
Teonildes S. Nunes).

Outro inseto que também chama atenção por despertar comportamentos
ambíguos no homem é o louva-a-deus (Mantodea). Na Roma Antiga, quando alguém
adoecia sem causa aparente ou era acometido por doença desconhecida, dizia-se que
o indivíduo havia sido olhado por um louva-a-deus. Entre o povo Hñähñu (México), o
louva-a-deus é conhecido como cavalo-do-diabo. Essa expressão é usada de maneira
depreciativa para rotular as pessoas que têm a má fama de possuírem sentimentos
negativos (MAYA, 2000).
Os Bushmen, também conhecidos como San ou Saan (África Austral), evitam de
todas as maneiras segurar um louva-a-deus por medo que o inseto lhes traga sonhos
terríveis ou má sorte iminente (GREEN, 1998). O Dr. Pires de Lima (citado em LEÃO,
1935) já recomendava: “Já sabem que não devem fiar-se em carinhas seráficas e em
piedosos gestos [...] Cá na nossa espécie humana não faltam Louva-a-Deus de quem é
preciso desconfiar. Cuidado com elas!!!”
Para outros, o louva-a-deus é considerado um inseto abençoado, sendo de mau
agouro matá-lo. Pelo hábito de estar sempre com as patas em posição de rezar, o povo
presta-lhe qualidades divinatórias, como no seguinte refrão: Mante, toi qui sais tout oú
est le loup? 3 (LEÃO, op. cit.).
Um poema português ressalta o caráter religioso do inseto:
Meu amor, saudade minha,
Vais partir, hás-de voltar.
Vou pedir à Louvaminha,
Para a Deus por ti rezar.
3

Mantis, você que sabe tudo, onde está o lobo?
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5.2 Razões para a aversão aos insetos
Diferentes razões para a consistente aversão humana direcionada aos insetos e
outros invertebrados encontram-se disponíveis na literatura (KELLERT, 1993). Uma
dessas razões se refere à hipótese de um medo inato a insetos potencialmente
perigosos, generalizado para incluir outros invertebrados. Outra explicação é a
associação de invertebrados relacionados com doenças e habitações humanas. Uma
terceira é sugerida pela noção da alienação humana a criaturas tão diferentes e
distintas da nossa própria espécie.
Para Laurent (1995), a forma geral, os aspectos morfo-etológicos e as sensações
negativas atribuídas aos animais são razões que explicam a aversão humana a
invertebrados, particularmente aos insetos. Kellert (op. cit.) afirma que atitudes
relativamente mais positivas direcionadas aos invertebrados são observadas quando
esses animais possuem valores estéticos, utilitários, ecológicos ou recreacionais.
Uma explicação a mais sobre a repulsão (e também atração) humana aos
animais veio à tona com a hipótese da biofilia, de Edward O. Wilson [1929–2021]. Em
1984, Wilson descreveu a biofilia como “uma necessidade humana inata (portanto,
genética) para contato com uma diversidade de formas de vida” (WILSON, 1993). Esse
contato pode estar carregado de emoções tanto positivas quanto negativas. Os
sentimentos de amor e ódio aos animais, contudo, não podem ser explicados
simplesmente através de considerações de ordem econômica ou exploratória. Os seres
humanos têm sentimentos negativos sobre organismos que são partes essenciais dos
ecossistemas. Muitos grupos de seres vivos, como os insetos, as algas e os fungos,
são vitais para a existência de outras formas de vida, incluindo a humana. No entanto,
esses organismos conseguem pouca estima por parte das pessoas. Em geral, as
escolhas baseadas nas preferências dos indivíduos favorecem a megafauna
carismática (criaturas comercializáveis e fotogênicas), a qual é constituída por espécies
que servem como símbolos para estimular a consciência e ação conservacionistas,
como o panda e o mico-leão-dourado (CHEESMAN & BROWN, 1999).
Pode-se argumentar também que a indiferença pelos invertebrados, muitas
vezes relegados a um plano secundário na escala de valores do ser humano, resulta do
inequívoco utilitarismo que sempre permeou as relações do homen com o mundo
natural. Durante a colonização do Novo Mundo, a grande maioria dos cronistas deu
pouca importância aos artrópodos, pois esses eram reputados como “nocivos” e de
“nenhuma utilidade” (TEIXEIRA, 1998). No Brasil, a percepção ocidental de “insetos”
como seres inferiores remonta ao século XVI. Em 1584, o padre Fernão Cardin já dizia:
“Parece que este clima influi peçonha, assim pelas infinitas cobras que há, como pelos
muitos alacrás, aranhas, e outros animais imundos, e as lagartixas são tantas que
cobrem as paredes das casas, e agulheiros delas” (SOUZA, 1994). Durante os séculos
XVI e XVII, os insetos foram a fonte para a construção de monstros zoomorfos: bruxas
metamorfoseadas em borboletas ou morcegos; demônios com corpo de mulher, cabeça
de batráquio e asas de libélula etc. (DEL PRIORE, 2000).
E a visão geral dos insetos na antiguidade não era melhor que a que se tem
hoje. Na Arábia de 1400 anos atrás, os insetos, com exceção das abelhas, eram vistos
como formas de vida inferiores e as interações com o homem eram principalmente do
tipo destrutivas (EL-MALLAKH & EL-MALLAKH, 1994).
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5.3 Construção cultural da etnocategoria “inseto”
Atitudes de simpatia para com os animais variam segundo as tradições culturais
nacionais (DESCOLA, 1998). Os povos asiáticos, em geral, consideram determinados
insetos (categoria lineana) esteticamente agradáveis, bons para comer, bons como
animais de companhia e como personagens em jogos de azar (p. ex., briga de grilos, de
louva-a-deus), agradáveis de ouvir e úteis na medicina (PEMBERTON, 1999).
Na África, o povo Mofu que vive no nordeste do Camarão costuma projetar sobre
os insetos seus próprios comportamentos sociais e políticos. A formiga conhecida como
jaglavak (Dorylus sp. – Hymenoptera: Formicidae: Dorylinae), por exemplo, é
considerada como o príncipe dos insetos. As pessoas pedem a essa formiga que as
livre de insetos ruins, como os cupins momok (Odontotermes erraticus Grassé, 1947) e
dlirba [Macrotermes subhyalinus (Rambur, 1842) (Blattodea: Termitidae), e também de
serpentes (SEIGNOBOS et al., 1996).
O modo, porém, como a maioria das culturas percebe e se expressa com relação
tanto aos próprios insetos quanto aos animais não-insetos, identificando-os como
“insetos”, evidencia as atitudes e os sentimentos de desprezo, medo e aversão que os
seres humanos geralmente demonstram pelos invertebrados. Tais respostas
comportamentais, originadas nos centros límbico-hipotalâmicos do sistema nervoso
central, são aprendidas culturalmente (SOULÉ, 1997). Desse modo, a organização de
domínios semânticos etnozoológicos (p. ex., mamíferos, cobras, aves, peixes, insetos
etc.) é influenciada pelo significado emotivo e pelas atitudes culturalmente construídas
com relação a esses domínios (NOLAN & ROBBINS, 1999). No que se refere ao caráter
ambíguo da relação com os insetos, Martín Piera (1997) diz:
Estamos condicionados a crer que os insetos deveriam ser exterminados
indiscriminadamente. O grande público os repudia ou então os ignora, são
chatos, daninhos ou, ainda, vetores de enfermidades, às vezes, mortais. No
fundo, são nossos competidores mais diretos. Mantemos uma relação esquizóide
com eles que vai desde sua mitificação como criaturas sagradas e à sedução
pela beleza de suas formas e colorido, até o mais mortal dos ódios: os
inseticidas.

Um estudo sobre a percepção de insetos, desenvolvido com 533 alunos de 20
cursos de graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana (Bahia), revelou
que a construção da etnocategoria “inseto” faz-se segundo percepções ambíguas, uma
vez que os estudantes demonstraram tanto reações de medo quanto atribuíram funções
ecológicas, estéticas e utilitárias aos animais considerados “insetos” (COSTA NETO &
CARVALHO, 2000).
Em outro estudo realizado no estado do Arizona (Estados Unidos) para avaliar a
atitude dos residentes sobre os artrópodos, 37,6% de um total de 1.117 entrevistados
disseram não gostar de insetos, enquanto apenas 6% afirmaram apreciar sua presença
(BYRNE et al., 1984). As mulheres avaliaram borboletas e joaninhas mais
significativamente que os homens e estes estimaram escorpiões e abelhas mais
positivamente que as mulheres. Hahn & Ascerno (1991) salientam que as atitudes do
público sobre os insetos e outros artrópodos devem ser considerações importantes para
os entomólogos urbanos. Saber quais são os animais mais tolerados pela população
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poderia levar a decisões de manejo de pragas que estejam de acordo com as
necessidades da sociedade.
De um modo geral, a ambiguidade das relações dos seres humanos com os
insetos exerce uma influência marcante na conservação das espécies. Alguns grupos,
no entanto, possuem apelo estético e popular suficientes para sobrepôr o preconceito
do público: borboletas, besouro da espécie Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
(Coleoptera: Lucanidae) e algumas espécies de Orthoptera (CHEESMAN & BROWN,
1999). Os valores econômicos, éticos, estéticos, ecológicos, educativos e práticos
atribuídos a determinadas espécies, especialmente às aposemáticas 4, são usados para
priorizar esforços de conservação (VAN HOOK, 1997).
Considerando-se os princípios de categorização de Berlin (1992), o termo
“inseto” representa o nível de classificação associado a uma categoria de forma de vida
(Life form). Este nível de classificação etnobiológica representa, segundo o autor, a
mais ampla classificação de organismos em grupos que são, aparentemente, facilmente
reconhecidos com base nos inúmeros caracteres morfológicos. No entanto, os estudos
etnoentomológicos desenvolvidos no Brasil mostram que, em sistemas populares de
classificação zoológica, a forma de vida “inseto” é identificada e descrita tendo como
base não apenas os caracteres morfológicos e biológicos, mas, sobretudo, os critérios
de ordem psíquico-emocionais, os quais são muito importantes no momento de se
nomear os organismos.
Em outras palavras, é preciso observar que as sociedades tradicionais
constróem suas etnotaxonomias levando em consideração não apenas o seu
conhecimento acerca das espécies biológicas (dimensão cognitiva), mas também os
sentimentos (dimensão afetiva), as crenças (dimensão ideológica) e os
comportamentos (dimensão etológica) que intermedeiam as interações dos seres
humanos com os recursos faunísticos de seu meio ambiente (MARQUES, 1995).
6. Conexões culturais com os insetos: uma visão geral
Aproximadamente um milhão de espécies vivas de insetos já foram descritas
pela ciência (ALVES, 1998). Já vimos que a grande diversidade de insetos é percebida
pelo ser humano através da visão, do som, do cheiro, do tato e do paladar (e também
extra-sensorialmente através, por exemplo, dos transes xamânicos). Desse modo, os
insetos estão profundamente entranhados na vida dos seres humanos, que entram em
contato com o universo entomofaunístico através de três domínios: cognitivo (saberes e
crenças), afetivo (sentimentos) e comportamental (atitudes).
Kellert (1993) foi um dos primeiros autores que forneceu uma tipologia da relação
seres humanos/invertebrados, cujos valores são: estético, que diz respeito à
atratividade e apelo simbólico dos invertebrados; humanístico, que se refere à forte
afeição emocional; moralístico, que trata do interesse pela conduta certa ou errada,
com forte oposição ética à crueldade direcionada aos invertebrados; lúdico, que se
interessa pelo contato recreacional e divertimento; domínio, que diz respeito ao
interesse pelo domínio e controle dos invertebrados; ecológico, que é relativo ao
interesse pelas interações dos invertebrados com as demais espécies e também com o
Animais não-palatáveis, tóxicos ou venenosos frequentemente anunciam sua impalatabilidade através
de coloração de alerta, conhecida como coloração aposemática (SERVEDIO, 2000).
4
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ambiente; negativista, que se refere às inclinações ao medo, indiferença ou desprezo
pelos invertebrados; utilitarista, que se interessa pelo valor prático dos invertebrados ou
a subordinação destes para benefícios materiais; e científico, que lida com o interesse
pelos atributos físicos, classificação taxonômica e funcionamento biológico dos
invertebrados.
Nesta seção, a importância e a influência dos insetos nos sistemas culturais de
diferentes sociedades humanas serão descritas de modo bastante sucinto, uma vez
que a literatura pertinente sobre o tema é vasta. Aos leitores interessados em
aprofundar suas pesquisas, recomenda-se que busquem mais informações nas
referências citadas ao final desta revisão. Pela amplitude, os temas relacionados ao uso
de insetos como fontes de alimento (antropoentomofagia) e de remédios
(entomoterapia) não serão tratados nesta revisão.
Não obstante, o papel que os insetos desempenharam ou ainda desempenham
nos sistemas de crenças (religião, mitologia, magia, rituais, superstição) de diferentes
grupos humanos merece uma atenção especial, pois quase sempre a entomolatria é
deixada de lado na maioria dos estudos etnoentomológicos; assim, o tema é tratado em
um tópico à parte (ver tópico 7 mais adiante).
6.1 Literatura e linguagem
Com frequência, os insetos aparecem na literatura oral (falada e cantada) e
escrita como personagens em contos, novelas, romances, ficção etc. Os insetos
também aparecem nos livros sagrados, como a Bíblia, o Alcorão e o Torá (BRUCE,
1958; EL-MALLAKH & EL-MALLAKH, 1994; BERENBAUM, 1995; KRITSKY, 1997).
Eles figuram nos ditados e provérbios populares (SILVA et al., 2022), nas parábolas,
nas sátiras políticas e sociais, bem como em poesias e prosas. O menor poema até
hoje escrito foi sobre insetos: Ugh-Bugh! (HOGUE, 1987). Periódicos de diferentes
países por vezes publicam tablóides de interesse etnoentomológico (Figura 4) para
divertir os leitores (DE JONG, 1994; MELIC, 1997).

Figura 4. Exemplo de insetos nos tablóides (Extraído de Am. Entomol. v. 37, 1991). Tradução
livre: Somos todos produtos de nosso ambiente. Acho que precisarei de terapia.

E justificando o título desta obra de revisão, menciona-se abaixo o motivo pelo
qual se diz que o marimbondo (Hymenoptera: Vespidae) tem a “cintura” fina. A “cintura”
aqui se refere ao propódeo, uma estrutura que liga o tórax ao abdome. A história foi
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registrada durante uma pesquisa de campo realizada em 2001 no povoado de Pedra
Branca, município de Santa Teresinha, Bahia:
Quando eu era pequena eu ouvia falar que diz que o marimbondo tem a cintura
fina porque no tempo dos bichos fizeram um digitoro (um mutirão). Aí, foi
chegando bicho e foi se escondendo um com medo do outro. Quando chegou a
galinha, que ciscou a ruma de palha de feijão que começou correndo bicho. Aí,
ele ficou na porta, colocou a mão na cintura e começou a rir e por isso ele ficou
com a cintura fina (dona E., 62 anos).

Ditados, epigramas e figuras de linguagem utilizando expressões com insetos,
como, por exemplo, “mariposa da noite”, “ocupada como uma abelha” e “ter sangue de
barata”, são comuns no vocabulário de muitas sociedades. No Japão, nomes de
invertebrados são empregados metaforicamente como sinônimos de estações do ano.
Diferentes nomes de artrópodos, tais como pulga, mosca, mosquito, vagalume, aranha
e cigarra-do-pinheiro, são sinônimos de verão (DUNN, 2000). Produtos manufaturados,
como fusca, que em inglês é denominado de beetle (besouro) e locais públicos (p. ex.,
bares, restaurantes, lojas de departamento) também recebem nomes de insetos
(STITT, 1981). Considerando-se as joaninhas (Coleoptera: Coccinellidae), Majerus
(1994) diz que a ampla popularidade desses insetos se manifesta pelo número de
comerciais e organizações de caridade que utilizam sua imagem como emblema. Na
Alemanha, inclusive, a palavra Coccinelle tornou-se um apelido para os primeiros
modelos da Volkswagen. O autor também comenta que em muitos idiomas da Europa,
o nome ladybird (joaninha em inglês) é dedicado à Virgem Maria, mas em Verona, Itália,
um tipo de joaninha preta recebe o nome de Galineta del Diaolo (galinha do diabo).
Dois fatos significativos na história do século XX envolveram imagens de
insetos: o surgimento do grupo musical Beatles (trocadilho com beetles) e o esperado
vírus de computador conhecido como bug do milênio (Ângelo Giuseppe Chaves Alves,
1999, comunicação pessoal). Diz-se que o termo foi empregado pela primeira vez em
setembro de 1947 por um técnico da Universidade de Harvard (Estados Unidos)
quando encontrou uma mariposa entre os circuitos do computador Mark II (jornal
Gazeta de Alagoas, 26 de dezembro de 1999).
Hieróglifos e pictogramas apresentando formas de insetos apareceram no Egito
Antigo (abelhas, escaravelhos e gafanhotos como sílabas do alfabeto) e nos escritos
maias e chineses, respectivamente. De acordo com Sear (1997), todos os caracteres do
nosso alfabeto podem ser encontrados nas asas de lepidópteros (Figura 5). Nas
comunidades ágrafas, o aprendizado do alfabeto nativo é feito pelo estudo dos sinais
gráficos observados nos padrões de asas desses insetos (HOGUE, 1987).

Figura 5. Caracteres do alfabeto encontrados nas asas de lepidópteros. Disponível em:
http://bugbios.com/ced4/sandved.html.
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6.2 Música
Os sons produzidos pelos insetos serviram de inspiração para a composição de
várias músicas, como “O Vôo do Mangangá”, de Rimsky-Korsakov (HOGUE, op. cit.).
Um estudo recente sobre a influência dos insetos no mundo da música moderna
demonstrou que eles estão bem representados no rock’n’roll através dos nomes dos
artistas, dos títulos dos álbuns e das músicas (COELHO, 2000). De acordo com o autor,
os insetos entram nos versos em contextos metafóricos, jocosos, literais e apelativos.
Três ordens estão bem representadas: Lepidoptera, devido à beleza das mariposas
diurnas e noturnas; Diptera, pelas associações negativas de moscas, mosquitos e suas
larvas; e Hymenoptera, provavelmente devido às qualidades graciosas e também por
causar dor através dos ferrões.
6.3 Teatro e cinema
Os insetos e outros artrópodos têm estado no palco há mais de dois milênios,
desde que Aristófanes escreveu a peça Sphe-ces ou As Vespas, em 422 a.C. Nesta
peça, os juízes corruptos de Atenas aparecem no palco com ferrões gigantes colados
nas nádegas que simbolizam a sanha e encarniçamento que tão bem representam o
comportamento dos juízes (MORET, 1997). Outros exemplos de peças para o teatro
retratando insetos são “A Mosca”, de Jean Paul Sartre, e “Sobre a Vida de Insetos”, de
Karel e Josef Capek. Óperas, como “Madame Butterfly” de Puccini, e ballets, como “A
Festa da Aranha” de Rousel, também foram produzidas (HOGUE, 1987).
O cinema e a televisão também têm retratado os insetos como sujeitos populares
ou como “monstros” a serem exterminados, a exemplo de ectoparasitas, pragas
domésticas e insetos peçonhentos (PÉREZ & ALMERALLA, 2006). Segundo Mertins
(1986), os filmes raramente projetam imagens positivas dos artrópodos. Ao contrário,
eles exploram imagens sinistras de perigo ou morte, imagens chocantes que provocam
medo e pavor e também imagens caricaturais (antropomorfizadas) para ridicularização
(Figura 6). Alguns exemplos de filmes que direta ou indiretamente exploram tais
imagens são: “A Mosca”, “Aracnofobia”, “Tropas Estrelares”, “Abelhas Assassinas”,
“Mutação”, “Allien” e “Silêncio dos Inocentes”. Nesse último, por exemplo, o assassino
psicopata coloca pupas da mariposa Acherontia atropos Linnaeus, 1758 (Lepidoptera:
Sphingidae) dentro da boca de suas vítimas em alusão, talvez, à mancha em forma de
crânio humano que esse inseto apresenta na parte dorsal do tórax. Já outros adotam
uma imagem mais amigável, como “Joe e as Baratas”, “Vida de Insetos”,
“FormiguinhaZ” e “O grilo feliz”.
Mesmo nos filmes de desenho animado, os insetos nunca ganharam o tipo de
popularidade ou posição de estrelas que os vertebrados tiveram (p. ex., Tom e Jerry,
Pernalonga, Frajola e Piu-Piu). Até o Grilo Falante, o inseto animado mais conhecido,
sempre desempenhou um papel secundário. Em “Pinocchio”, ele aparece como a
consciência da personagem principal (LESKOSKY & BERENBAUM, 1988). Os autores
lembram que os insetos de filmes de desenho animado transmitem tanto um realismo
biológico quanto um simbolismo metafórico.
No desenho animado “Pokémon”, há uma personagem denominada Ledyba
(Figura 7). Esta é uma Pokémon inseto que se parece com uma joaninha. Vive em
bando e voa de região a região em busca de alimento e abrigo.
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Figura 6. Ilustração do Festival de filmes de horror sobre insetos realizado pelo Clube de
Entomologia da Universidade Estadual de Iowa, Estados Unidos.

Figura 7. Pokémon Ledyba. (Imagem do jogo Pokémon Go. Acervo L.B.N.Coelho).

6.4 Medo de insetos (entomofobia)
Para muitos indivíduos, especialmente aqueles que vivem nos grandes centros
urbanos, a simples menção da palavra “inseto” causa reações de medo e pânico
(SMITH, 1934; KELLERT, 1993). Alguns artrópodos geralmente evocam o bem
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(mariposas, libélulas); outros, como formigas, mosquitos, vespas, escorpiões e baratas,
são considerados repulsivos e frequentemente são associados com desconforto
(MATTHEWS et al., 1997). O medo de insetos, no entanto, parece ser uma caraterística
culturalmente aprendida e não é universal (HARDY, 1988). Os povos asiáticos, por
exemplo, têm uma relação mais equilibrada com os insetos (PEMBERTON, 1999).
Tanto Angyal (1941) quanto Rozin & Fallon (1987) afirmaram que quase todos os
objetos repulsivos são animais ou produtos animais, incluindo partes de animais,
produtos dos corpos de animais ou objetos que tiveram contato com certos animais;
assim, pareceria que o afastamento de animais é um caráter central de qualquer
mecanismo de nojo ou evitação de doença. Análises mais detalhadas revelam que a
sensibilidade ao nojo relaciona-se apenas com o medo a certos grupos animais:
aqueles que normalmente são considerados como provocadores de repulsa, tais como
lesmas e larvas. Segundo Ware et al. (1994), animais que despertam fobias são
aqueles que, direta ou indiretamente, estão associados com a expansão de doenças e
infecções, possuem características que lembram estímulos primários que levam ao
nojo, como gosma, muco e fezes, e estão contigentemente associados com sujeira,
doença ou contágio ou agem como sinais para isso.
Diversos investigadores ligados à área da biologia da conservação já chegaram
à conclusão de que os fatores emocionais são essenciais em qualquer ação
conservacionista bem sucedida (ORR, 1992; ANDERSON, 1996, 2014; HUNN, 2014).
Mudando-se a emoção, a maneira pela qual os objetos (nesse caso, os invertebrados)
são percebidos é transformada. Segundo Maturana (2001), a transição de um domínio
de ação para outro é sempre emocional. Sabe-se que, na maior parte das vezes, o
medo quase psicótico de insetos e outros animais é acompanhado de uma total falta de
informação sobre o animal envolvido (SMITH, 1934). De maneira geral, os indivíduos só
conhecem esses animais por lhes causarem doenças e outros problemas. São
necessários empatia, apreciação e bastante conhecimento para responder
apropriadamente ao encontro com os insetos (LAUCK, 2002). Assim, um processo de
aprendizagem baseado em estímulos sensoriais adequados poderia levar a mudanças
de atitudes dos indivíduos com relação aos insetos, tornando-os mais toleráveis ao
convívio com esses organismos. Olkowski & Olkowski (1976) afirmam que a educação
do público é uma componente essencial em qualquer programa de manejo de pragas
urbanas.
6.5 Artes plásticas e gráficas
Desde as primeiras pinturas paleolíticas até a atualidade, os insetos têm servido
como uma fonte de inspiração para artistas plásticos e gráficos (DICKE, 2000;
MONSERRAT, 2009, 2013). Com frequência, eles são considerados como modelos
para a produção de joias, cerâmicas, tatuagens, esculturas, quadros, tornozeleiras,
chaveiros, bolsas, rótulos, embalagens, colares e modelos têxteis (FEWKES, 1910;
LECLERCQ, 1988, 1992; CAPINERA, 1993; PEIGLER, 1997; DOBY, 1999). Também
são retratados em cartões postais e telefônicos e em selos de diferentes países
(RAMÍREZ et al., 2006).
Produtos deles extraídos, tais como cera de abelha, laca de Laccifer lacca Kerr,
1782 (Hemiptera: Lacciferidae), corante de cochonilhas (Figura 8) e pupas de
lepidópteros, ainda hoje são usados como matérias-primas para a arte e outras
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finalidades. O pigmento vermelho-carmim extraído da cochonilha Dactylopius coccus
Costa, 1829 (Hemiptera: Dactylopiidae) é usado de muitas maneiras: como cosmético
ou ruge; como tintura para colorir bebidas; como remédio tradicional para aliviar certas
dores e tratamento de tosses e nevralgias. Os índios Mohave, originários dos Estados
Unidos, usavam a laca para selar cestos e transportar água (BUZZI & MIYAZAKI,
1993). Esses autores dizem que são necessários cerca de 140 mil insetos para produzir
um quilo de cochonilha com mais ou menos 10% de ácido carmínico puro.
Mesmo as galhas 5 são utilizadas na cultura material. Os índios Aguaruna do
Peru coletam as galhas que se formam nas folhas de Licania cecidiophora Prance
(Rosales: Rosaceae) e as usam para produzir colares e mantos enormes que lembram
um tipo de armadura (BERLIN & PRANCE, 1978).

Figura 8. Representação da extração de corante de cochonilhas na cidade de Oaxaca, México.
(Foto do autor, 1999).

No que se refere à arte da tatuagem, Pearson (1996) diz que estudar os
indivíduos que escolheram ficar marcados permanentemente com figuras de insetos
pode revelar o simbolismo subjacente com que esses animais são investidos nas
culturas antigas e atuais. Se lembrarmos de Lévi-Strauss (1989), vemos que a imagem
tatuada de insetos e outros animais relaciona-se com o totemismo. Escritos históricos
(1200 d.C.) contam que na Ilha de Hai-Nan, próximo da China, quando uma criança
entrava na puberdade fazia-se uma festa e figuras representando flores, borboletas e
outros insetos eram tatuadas no rosto. Uma função interessante das tatuagens de
artrópodos diz que tatuar artrópodos perigosos no corpo servia como proteção contra
os animais reais (PEARSON, op. cit.). Um autor do século XIX foi mais longe ao dizer
Galhas resultam do crescimento anormal do vegetal em resposta ao consumo ou outro estímulo
causado por diversos organismos, como vírus, bactérias, fungos, ácaros e insetos (MAIA &
FERNANDES, 2004).
5
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que a tatuagem funcionava primariamente como uma forma ornamental de “inseticida”.
A ideia de proteção mágica contra artrópodos através de suas imagens tatuadas
também é encontrada nos Estados Unidos. Vários indivíduos tatuam abelhas ou vespas
na crença de afastar os insetos verdadeiros (PEARSON, ibid.).
Os insetos têm figurado em esculturas em muitas épocas e em muitos lugares:
das pulgas terra-cota mexicanas (200-800 a.C.) à moderna interpretação da borboletamonarca em Pacific Grove, Califórnia (SOUTHWOOD, 1977). Os artistas da Grécia
antiga, como Phidias, Callicrates e Myrmecides, gostavam do desafio técnico de criar
pequenos insetos esculpidos em pedra. Os insetos ainda figuram ou figuraram em
moedas, heráldicas, brasões e emblemas. A abelha era o inseto mais comum
representado na heráldica inglesa porque era tida como símbolo da indústria (KEISER,
1966). A abelha napoleônica tinha uma dupla simbologia: trabalho incessante e ordem
de sociedade coerente, símbolos que acompanharam os objetivos fundamentais da
Revolução (PAULIAN, 1999). Salvador Dalí e Wolfgang Hutter tinham símbolos de
insetos como marcas de autenticidade pessoais.
O uso de insetos para ornamento e decoração estética é muito antigo. No Egito
Antigo, buprestídeos eram considerados objetos de beleza e suas formas e cores eram
representadas em colares e pingentes, os quais serviam de amuletos (KRITSKY, 1991).
Os Asteca usavam elaterídeos como adorno ou como animal de estimação (CURRAN,
1937). Em algumas partes do México, espécimes vivos de grandes cerambicídeos,
pintados e atados a uma pequena corrente ou alfinete, são vendidos por ambulantes
como um broche móvel (SOUTHWOOD, 1977). Há também o registro de que mulheres
mexicanas costumavam se enfeitar com Pyrophorus noctilucus (Linnaeus, 1758)
(Coleoptera: Elateridae) para as danças nos bailes (AKRE et al., 1991). Carrera (1982)
encontrou, no interior do estado brasileiro de Minas Gerais, uma série de broches
confeccionados com besouros pertencentes às seguintes espécies: Polychalca
(Desmonota) variolosa (Weber, 1801), um cassídineo (Coleoptera: Chrysomelidae);
Eutimus imperialis (Forst., 1771), um curculionídeo; e Lamprocyphus germani
(Boheman, 1833), também curculionídeo (Coleoptera: Curculionidae).
As espécies de escaravelhos irisdescentes e de colorido brilhante que vivem nas
florestas tropicais, conhecidos como jewel beetles, têm seduzido a ganância dos
comerciantes, uma vez que um espécime dourado chega a valer quinhentos dólares. A
coleta excessiva de espécimes da natureza pode pôr em risco de extinção
determinadas espécies. Por isso, tanto a coleta controlada pelas populações humanas
locais quanto a criação sustentável dos besouros poderiam ajudar a diminuir essa
ameaça (CAVE, 2001).
Por representarem as características positivas da natureza e serem
consideradas um símbolo multicultural, artistas frequentemente incluem borboletas em
seus trabalhos. Os antigos gregos eram fascinados pela biologia dos insetos,
especialmente a metamorfose. Dessa fascinação, as borboletas tornaram-se o símbolo
da alma e as lagartas representavam o corpo do qual a alma era liberta após a
metamorfose (DICKE, 2000). Nos manuscritos dos séculos XIV e XV, as moscas eram
o símbolo para a efemeridade da vida terrena, enquanto que borboletas e libélulas
representavam a alma e a vida eterna no Além; assim, a combinação de moscas,
borboletas e libélulas funcionava como um símbolo para Cristo (DICKE, op. cit.). Em
grego, as palavras para borboleta e alma são a mesma: psyche. Nas catacumbas
romanas existem diversas pinturas emblemáticas mostrando o cerco de Eros, provido
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de asas de pássaro, à volta da deusa Psique, esta guarnecida com asas de borboleta
(LEVY & MACHADO, 1999). Cupidos, fadas, ninfas e anjos também são desenhados
com asas de lepidópteros e de libélulas (GAGLIARDI, 1997). Segundo este autor, o
preconceito social retirou as mariposas da mesma posição.
Especialmente interessantes são as expressões artísticas nas quais os próprios
insetos são o meio para a criação da arte. Na era vitoriana, era comum a confeccção de
quadros com espécimes mortos. Esta arte sobrevive hoje em dia através dos quadros
decorativos feitos com diferentes espécies de borboletas (BUTLER, 1992). No Brasil, os
insetos (especialmente lepidópteros do gênero Morpho Fabricius, 1807 - Nymphalidae)
têm sido exportados desde o período colonial: em 1780, o governador da Província de
São Paulo enviara ao Capitão-mor da Vila de Guaratinguetá cartas avisando o
recebimento de pequenas caixas com as borboletas que seriam enviadas à Corte de
Lisboa (CARRERA, 1982). No final da década de 1990 eram cerca de 86 espécies de
lepidópteros criadas em cativeiro com fins comerciais no país (VON ZUBEN, 1997).
Segundo esse autor, a arte de usar insetos para a fabricação de peças decorativas
surgiu com a chegada dos imigrantes europeus. Na década de 1960, mais de seis mil
famílias viviam da caça às borboletas (AGLIO, 1995). A atividade não é mais
clandestina, sendo supervisionada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (VON ZUBEN, op. cit.).
Imagens de insetos são utilizadas pela arte da propaganda para difundir atitudes
positivas ou negativas sobre produtos e serviços (Figura 9). Analisando um conjunto de
45 peças publicitárias de um total de 850 contendo imagens de diversos animais, Costa
Neto (2000a) concluiu que o baixo número de propagandas com imagens de insetos se
deve à consistente aversão humana aos invertebrados.

Figura 9. Imagem de inseto utilizada como propaganda em outdoor na cidade de Feira de
Santana, Bahia (Foto do autor, 1999).

26

6.6 Entretenimento
Muitos insetos estão envolvidos em atividades lúdicas, como as lutas de grilos
(um campeão chegou a valer US$1,500.00, segundo nota publicada na revista Os
Caminhos da Terra de dezembro de 1999) e de louva-a-deus, que se tornaram um jogo
e um esporte muito populares para pessoas de todas as idades nos países orientais
(PEMBERTON, 1990b; JIN, 1994). O comportamento do louva-a-deus, inclusive, deu
origem a um sistema de luta do kung fu.
Na Coréia do Sul, o besouro Cybister tripunctatus (Olivier, 1795) (Coleoptera:
Dytiscidae) é utilizado em um tipo de jogo de roleta (PEMBERTON, 1999), enquanto
que na China os insetos cantores, como grilos (Gryllidae) e esperanças (Tettigoniidae),
são tidos como animais de estimação, símbolos de prosperidade e também utilizados
como brinquedos educativos (PEMBERTON, 1990a, 1990b). Em 1987, o autor registrou
a cena de um chinês vendendo grilos cantores nas ruas de Beijing. Os japoneses
também têm tradição de criar insetos cantores em terrários especiais para ouvir seu
canto, que é um passatempo muito popular no país (Figura 10) (PEMBERTON, 1994).
Grilos enjaulados também foram usados como “cães-de-guarda” ao contrário: seu
súbito silêncio, devido à aproximação de um intruso, despertava a dona da casa
(KEVAN, 1975). Os nativos que habitam as florestas mais secas da Guiana mantêm o
ortóptero conhecido localmente como tananá (Chlorocoelus tanana Bates, 1862 –
Orthoptera: Locustidae) em uma pequena gaiola para ouvir o seu canto (BATES, 1862).
A borboleta figura entre os 25 animais símbolos do brasileiríssimo jogo do bicho,
sendo interpretada como “moça casadoira” por sua beleza, inocência e jovialidade
(DAMATTA & SOÁREZ, 1999).

Figura 10. Comércio de gaiolas para grilos cantores. Extraído de Pemberton (1994).
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Outras formas de obter diversão por meio de insetos incluem os circos de pulgas
e a caça a insetos (POSEY, 1987a). Crianças de diferentes culturas brincam com
besouros, gafanhotos e libélulas, bem como com pupas e adultos de lepidópteros
(Figura 11).

Figura 11. Pupa de Sphingidae (Lepidoptera) usada com fins lúdicos. Foto do autor.

6.7 História Interpretativa
Posey (1986a) e Hogue (1987) registram que moléstias epidêmicas
disseminadas por insetos mudaram o curso da história humana. Batalhas foram
perdidas, expedições frustradas e populações dizimadas pelo envolvimento direto de
insetos, especialmente daqueles que são vetores de parasitas que ocasionam
pestilências, como peste bubônica, tifo, febre amarela e tripanossomíase.
Seus produtos também ajudaram a determinar a direção da marcha da
civilização. O Império Chinês, por exemplo, foi grandemente influenciado pelo comércio
da seda produzida por Bombyx mori Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Bombycidae)
(HOGUE, op. cit.). Este autor informa também que o comércio de tintas derivadas de
cochonilhas alcançou proporções globais no século XVIII. Registra, ainda, que de
acordo com uma lenda chinesa, Ts’ai Lun [89-106 a.C.] inventou o papel observando o
modo como as vespas fazem seus ninhos: mastigando a cortiça e misturando-a com a
saliva.
6.8 Entomoáugures
O aparecimento de certas espécies de insetos na residência, no trabalho ou até
mesmo na rua tem, para muitas pessoas, um significado anunciador de acontecimentos
futuros. Os insetos aparecem até na prática de interpretação de sonhos, trazendo
desde má sorte até muita fortuna (COURI, 2000). Ao conjunto de presságios
anunciados por insetos dá-se o nome de entomoáugures. Estes podem ser
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classificados em entomoáugures funéreos, funestos, fantásticos, societários,
meteóricos, entre outros.
No povoado de Capueiruçu (estado da Bahia, Brasil), o aparecimento de
esperanças (Orthoptera, Tettigoniidae) é considerado como um entomoáugure ditoso,
uma vez que esses insetos trazem boa sorte: “Quando uma esperança senta em mim
eu me assusto, mas não tiro ela de mim. Assim minha sorte vai embora” (LIMA, 2000).
Besouros também foram considerados como mensageiros de notícias agradáveis: “O
besouro, quando chega perto de mim, é porque vai trazer boas notícias”. Presságios
com grilos dão-se de acordo com a constância de seu canto: se o grilo cantar direto,
sem parar, é porque está anunciando gravidez (entomoáugure de gravidação); se
cantar e parar, é dinheiro (entomoáugure monetário). Os chineses costumam ter
sempre um grilo dentro de uma caixinha para que lhes tragam bons agouros (LENKO &
PAPAVERO, 1996).
Já o aparecimento de uma mariposa é interpretado como um sinal de mau
agouro, pois os moradores associaram-na com “coisa ruim” (entomoáugure funesto) e
com a morte (entomoáugure funéreo). No estado de Alagoas (NE do Brasil), grilo
denuncia a morte. Por isso, quando canta dentro de casa tratam logo de matá-lo
(ARAÚJO, 1977). Ítalo-americanos veem a ocorrência de uma mariposa em suas casas
como sinal de que a morte de alguém que eles conhecem está para acontecer
(GAGLIARDI, 1997). Para os índios Aymara da Bolívia, a mariposa é tida como um
agouro de morte (CHERRY, 1997). Contrário à essa visão, se a primeira borboleta da
estação (primavera) for amarela significa um agouro de nascimento na cidade de
Brunswick, América do Norte (GAGLIARDI, op. cit.).
Os índios Zuni (Estados Unidos) acreditam que o surgimento precoce de
borboletas indica tempo bom (GAGLIARDI, ibid.). Na Paraíba, os insetos indicadores de
condições meteorológicas são: cupins, formigas e marimbondos (TROVÃO, 1998). Em
Cortês (1888?) encontramos as seguintes previsões: “Quando as moscas se juntam
muitas ao sol, denotam que quer chover” e “Quando as formigas andam mui solícitas e
mudam o lugar em que antes estavam, denotam mui certamente tempestade e com
brevidade”.
Entre os Bushmen do Kalahari, a emergência anual de vários insetos era muito
usada como um indicador cronológico e muitos insetos tinham seus nomes tirados de
eventos que coincidiam com o tempo de seu aparecimento (GREEN, 1998).
6.9 Erotismo e sexualidade
Testemunhar ou imaginar o ato no qual uma mulher esmaga um inseto pode ser
sexualmente provocante para algumas pessoas. Segundo Pearson (1997), filmes em
que mulheres esmagam insetos, aranhas e filhotes de ratos são muito apreciados pelos
adeptos do fetiche do esmagamento, o qual é visto como uma variante do
gigantescofilismo 6 (PEARSON, op. cit.). “Quanto maior o pé, melhor” diz Jeff Vilencia,
editor do The American Journal of the Crush Freaks.
Mariposas e borboletas podem simbolizar sensualidade e feminilidade. A
denominação pejorativa de “mariposa” dada aos homossexuais provavelmente se deve
Também conhecido como macrofilismo, trata-se de uma parafilia relacionada ao interesse sexual em
pessoas com gigantismo, especialmente do sexo feminino (SCOROLLI et al., 2007).
6
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a essa simbologia (GAGLIARDI, 1997). Curiosamente, os gregos relacionavam a
borboleta ao pênis, uma vez que seu nome primitivo era phallaina, palavra derivada de
phallos (MORET, 1997). Há, inclusive, uma pintura em uma ânfora ática do século VI
a.C. que retrata uma borboleta revoando sob as gotas de sêmen que caem do pênis de
uma das figuras ilustradas (BELLÉS in MORET, op. cit.).
A imagem da abelha em busca de pólen já foi interpretada como o ato sexual.
Tida como um símbolo fálico, sua picada despertava o desejo carnal (SIGANOS, 1997).
6.10 Filosofia
Comparações entre as sociedades humanas e a estrutura organizacional dos
insetos sociais são comuns, uma vez que os insetos se paralelizam aos humanos em
estrutura e comportamento, servindo como modelos de amigos, inimigos e professores.
Em O poder dos animais, Wagner (2000) nos ensina que “a força das formigas está na
estratégia da paciência. Elas podem planejar com extremo cuidado, habilidade, senso
de grupo e união”. Sobre o poder de transformação das borboletas, a autora diz que “a
borboleta nos ensina a perceber todas as etapas necessárias a uma verdadeira
transformação, interna ou externa” e ainda que “a energia da borboleta nos faz
desenvolver mais clareza mental e habilidade de pôr em ação ideias adormecidas há
muito tempo”.
Temas filosóficos também abordam a competição direta entre homens e insetos
pelo alimento (HOGUE, 1987). Ver, por exemplo, a fábula “A Cigarra e a Formiga” de
Esopo, que narra as virtudes do trabalho árduo e a prontidão. Em Provérbios 6: 6-8,
encontramos a seguinte passagem: “Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa seu
proceder e torna-te sábio! Ela, que não tem chefe, nem fiscal nem soberano, no verão
prepara seu alimento, ajunta no tempo da ceifa sua comida”.
6.11 Criação e semidomesticação de insetos
A cultura das abelhas já existia na América muito antes da chegada dos
europeus (NORDENSKIÖLD, 1929). Os Maia da América Central manipulavam
geneticamente diferentes abelhas sem ferrão visando aumentar a produtividade do mel
e da cera. Eles aperfeiçoaram muitos métodos para a divisão de colônias e para a
criação de muitas espécies (SCHWARTZ apud POSEY, 1987a). Tanto a etnoapicultura
quanto a etnomeliponicultura são praticadas em muitas comunidades rurais e indígenas
nos países tropicais (Figura 12).
Os trabalhos iniciais de Posey mostram que os índios Kayapó reconhecem,
denominam e classificam 56 espécies de abelhas sociais sem ferrão, das quais nove
foram consideradas manipuladas ou semidomesticadas (CAMARGO & POSEY, 1990).
Os autores registraram a criação de abelhas indígenas pelos Kayapó simplesmente
pela fascinação que esses índios têm pelos insetos sociais, uma vez que o modelo
natural do universo Kayapó é representado, simbolicamente, pela estrutura dos ninhos
de vespas do gênero Polybia e, cerimonialmente, na cera de abelhas empregada na
confecção do capacete mekutôm (POSEY, 1986b).
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Figura 12. Cortiços de abelha Melipona scutellaris Latreille, 1811 no povoado de Pedra Branca,
estado da Bahia, Brasil. Foto do autor.

6.12 Bioindicadores
A ausência de determinados insetos pode ser tomada como um sinal de poluição
ambiental, enquanto que a presença de outras espécies pode indicar condições
insalubres (POSEY, 1987a). Insetos de fase larval aquática, como as libélulas, são
indicadores de perturbação ambiental antrópica (SILVA, 2000), assim como a presença
de mututucas (Tabanidae) perto das margens de rios indica o registro de animais para
os caçadores indígenas do Brasil (LENKO & PAPAVERO, 1996).
Na arqueologia, artefatos produzidos à base de insetos e também seus próprios
restos são usados como indicadores topográficos e cronológicos para atestar,
respectivamente, as condições ecológicas das áreas de ocupação e os períodos
históricos dos grupos humanos que utilizaram tais artefatos (HOGUE, 1987).
6.13 Insetos como ferramentas na educação
Matthews et al. (1997) questionam a razão de os insetos não estarem mais
ativamente nas salas de aula. De acordo com os autores, “o entendimento de um inseto
é, em um sentido, um pré-requisito para um entendimento mais amplo da vida”. Eles
salientam que muitos conceitos básicos podem ser ensinados através dos estudos de
campo para observação dos insetos. Professores buscando caminhos inovadores para
introduzir conceitos de nutrição podem achar livros e artigos sobre insetos comestíveis
e outros temas de interesse.
Igualmente, a exposição de insetos vivos (por exemplo, borboletários) bem como
as coleções científicas de museus é um ferramenta didático-pedagógica importante
para educar o público acerca dos insetos e suas funções para a manutenção dos
ecossistemas do planeta Terra (PINO-MORENO et al., 2015).
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Para Araújo et al. (2020), “torna-se imperativo a necessidade do auxílio às
pessoas na construção de novos conhecimentos acerca dos insetos, que lhes permitam
novas atitudes, ao reconhecer o importante papel desses animais nos ambientes e nas
sociedades humanas”. Nesse sentido, esses autores aseguram que:
[...], um dos grandes desafios para o professor de ciências parece ser ensinar os
conteúdos científicos, mais especificamente sobre os insetos e, ao mesmo
tempo, considerar e respeitar os saberes e as experiências vividas pelos
estudantes, que são oriundos de ambientes culturalmente diversos, o que
certamente poderá ser facilitado via diálogo intercultural (BAPTISTA e EL-HANI,
2009), entre a maneira como a ciência (entomologia) concebe e representa os
insetos e as maneiras como os estudantes concebem e representam os mesmos.

6.14 Besouros para fungar
Descobriu-se que insetos também são utilizados como fonte de alucinógenos
tanto por algumas populações indígenas (POSEY, 1986b) quanto por jovens das
sociedades industrializadas. Groark (1996) registrou que formigas Pogonomyrmex
californicus (Buckley, 1867) desempenharam um papel central como agentes indutores
de visão nos sistemas religiosos e médicos de muitos grupos indígenas no sul e centrosul da Califórnia. As formigas são ingeridas vivas em grandes quantidades para induzir
estados catatônicos prolongados, durante os quais se relatou que visões alucinógenas
se manifestavam. Eles também desempenharam um papel importante na medicina
curativa e preventiva, tratando várias doenças naturais e sobrenaturais.
Os cerambicídeos Stenocentrus McKeown, 1945 e Syllitus Pascoe, 1859
(Coleoptera: Cerambycidae) produzem secreções de tolueno em suas glândulas
mandibulares que servem como meios de defesa. Esse composto é um depressor do
Sistema Nervoso Central e a exposição a baixas concentrações pode provocar
confusão mental, fadiga e fraqueza (BLUM, 1994).
Os adolescentes do porto de Dubai, no Golfo Pérsico, estão “fumando” um tipo
de formiga ou fungando os gases que esses pequenos insetos emitem quando são
esmagados (BERENBAUM, 1998). A prática do “cheira-formiga” se tornou tão popular
entre os jovens que um pequeno pacote de samaseem (formiga em árabe local) era
vendido por mais de US $135 no emirado de Abu Dhabi.
6.15 Outras interações e curiosidades
Além de todos os aspectos já abordados, ainda há outras curiosidades na
tipologia da interação ser humano/entomofauna:
Os insetos são utilizados na investigação criminal através da entomologia
forense, a qual pode ser definida como o estudo das relações da presença de insetos
com o processo de decomposição de cadáveres (MYSKOWIAK et al., 1999;
LECLERCQ, 1999). Os objetivos aqui são determinar o intervalo pós-morte de
cadáveres em estado avançado de putrefação, ou que sofreram mutilação ou algum
outro tipo de manipulação. Embora não seja comum, registrar o conhecimento local
acerca dos estados de decomposição e os insetos associados a esse processo pode
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auxiliar à ciência entomológica forense, a qual constitui um ramo da entomologia
aplicada.
Em algumas ocasiões, insetos são tomados como “objetos voadores não
identificados” (Ovnis). Por exemplo, muitas tribos Papua, da Nova Guiné, afirmam
existir “pontos luminosos voadores” em áreas onde criaturas bioluminescentes não são
constatadas pelos entomólogos (POSEY, 1987a). Ao que tudo indica, tais aparições
“podem ser explicadas por insetos voadores que entram em campos elétricos causados
por tempestades: o resultado é que insetos comuns parecem ‘emitir centelhas’”
(POSEY, op. cit., p. 113).
A literatura registra uma longa lista de substâncias e produtos afrodisíacos, mas
alguns humanos recorrem a técnicas mais drásticas. Torero & Pimenta (2000)
mencionam que uma dolorida estratégia utilizada por alguns indígenas brasileiros para
terem seus pênis aumentados em sua largueza é aplicar lagartas urticantes
(conhecidas pelo nome de taturanas) nos membros.
Insetos também foram usados como instrumentos de tortura física e psicológica.
O uso da vespa Polybioides sp. (Hymenoptera: Vespidae) em armadilhas durante a
guerra no sudeste da Ásia foi tido como um dos instrumentos de tortura mais cruéis
(SPRADBERY, 1973). No México do século XVIII, insetos eram utilizados como castigo
às noviças do Convento de Puebla, sendo colocados em sua comida (RAMOSELORDUY & PINO, 1996).
Na Europa desse mesmo período, uma pessoa cheia de piolhos era considerada
como possuidora do maior estado de saúde por poder abrigar e manter quantidades
elevadas destes insetos em seu corpo (RAMOS-ELORDUY & PINO, 1996).
Em suas atividades cinegéticas, os Bushmen que vivem no deserto do Kalahari,
África, esfregam larvas de crisomelídeos (Coleoptera) que se alimentam das folhas de
Commiphora Jacq. (um tipo de planta tóxica pertencente à família Burseraceae, ordem
Sapindales) na ponta das flechas (GREEN, 1998). O veneno de uma única flecha pode
matar um antílope adulto (VAN HUIS, 1996; CHADWICK, 1998). Duas espécies de
crisomelídeos ainda são largamente utilizadas na produção de flexas venenosas:
Diamphidia nigroornata Stal, 1858 (planta hospedeira: Commiphora angolensis Engl.) e
Polyclada flexuosa (Baly, 1865) (planta hospedeira: Sclerocarya caffra Sond.).
A barata (Blattodea) foi honrada e respeitada em muitos países europeus,
considerada, inclusive, como uma protetora da vida. Era costume levar algumas delas
para as novas residências. Na Finlândia, por exemplo, as baratas podiam viver e se
multiplicar livremente em muitas casas ricas e não deviam ser mortas, especialmente
por meio do fogo (ROTH & WILLIS, 1957).
Insetos estão presentes também nas representações astronômicas. No século
XVI, os alemães Pietr Dirkz Keyser e Frederic de Houtman desenharam a Constelação
Musca nos céus do Sul (HOGUE, 1987). Os Guarani chamam as Plêiades de eichú, o
nome dado a uma abelha pequena. Com referência à geada, os Mbyá às vezes dizem
que o pólen de eichú está caindo (CADOGAN, 1973). No Egito Antigo, o Escaravelho
Sagrado era visto no lugar da Constelação de Câncer (CARLSON & CHERRY, 1996).
Também há registros do uso de insetos no campo militar, uma vez que cientistas
do Departamento de Defesa dos Estados Unidos estudaram o mecanismo óptico das
abelhas para produzir um tipo de arma para as Forças Armadas (GODOY, 2000). O
primeiro uso documentado de armas entomológicas data da Guerra Civil dos Estados
Unidos (LOCKWOOD, 1987). A União foi acusada de ter introduzido o percevejo
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Murgantia histrionica (Hahn, 1834) (Hemiptera: Pentatomidae) nos estados do sul numa
tentativa de destruir os cultivos da Confederação (LOCKWOOD, op. cit.). Esse autor
oferece dezenas de exemplos sobre o uso de insetos e outros artrópodos no campo
militar de vários países.
7. Entomolatria: insetos nos sistemas de crenças de diferentes grupos humanos
Este tópico descreve o papel que os insetos desempenharam ou ainda
desempenham nos sistemas de crenças (como religião, mitologia, magia, rituais,
superstição) de diferentes grupos humanos em diferentes épocas e lugares.
É incrível a capacidade que a espécie humana tem para antropomorfizar a
natureza e os elementos nela contidos. Com os insetos, os seres humanos vão além da
simples dicotomia danoso/benéfico, pois eles são, para muitos grupos étnicos,
considerados seus professores, amigos, deuses e mesmo seus ancestrais. Aqui, nós
vamos fazer uma breve descrição da participação dos insetos nas práticas mágicas e
religiosas, nos mitos, nos rituais e no simbolismo de diferentes etnias, tanto passadas
quanto atuais.
7.1 Mitologia
As culturas dos povos ameríndios abundam em figuras mitológicas envolvendo
insetos e outros artrópodos. Wyman & Bailey (1964) registraram dezenas de insetos
que estão presentes na mitologia dos índios Navajo. Na cosmovisão do povo Cherokee,
um besouro mergulhador da família Dytiscidae desempenhou papel de destaque na
criação do mundo por ter introduzido a primeira terra em um mundo, até então,
inteiramente coberto pela água (CHERRY, 1993). Para algumas tribos do Chaco, na
América do Sul, um grande escaravelho nomeado Aksak foi quem modelou o homem e
a mulher a partir do barro (CAMBEFORT, 1994).
De acordo com os Cochiti, Eleodes sp. (Coleoptera, Tenebrionidae) esconde sua
face na terra quando abordado porque tem vergonha pelo trabalho mal feito de ter
colocado estrelas no céu (CHERRY, op. cit.).
A iconografia de comunidades indígenas do sudoeste dos Estados Unidos
contém um conjunto fascinante de figuras antropomórficas e entomomórficas. Duas
figuras entomomórficas comuns, o tocador de flauta corcunda (Figura 13) e Kokopelli,
atraíram interesse particular devido ao seu aparecimento em várias culturas por um
longo período. A primeira representa uma cigarra em forma humana e simboliza a
fertilidade. No mito de criação dos Navajo, este inseto desempenha um papel central,
uma vez que os ancestrais enviaram cigarras para explorar novos mundos e acharem
um lar permanente. O tocador de flauta corcunda cria calor, tão necessário no clima
temperado habitado pelos povos Pueblo do sudoeste. Em sua corcunda ele carrega
sementes de plantas e flores.
Entre os Hopi e tribos Pueblo, personagens Kachinas como abelha, vespa,
cigarra, borboleta, grilo e libélula figuram predominantemente nas cerimônias religiosas.
Estes são espíritos benevolentes e antropomórficos que acompanhavam os antigos
Hopi do submundo. Eles não são venerados, uma vez que não são considerados
deuses, mas fazem a ligação entre humanos e os deuses (CHERRY, 1997). Os Hopi
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acreditam que seus ancestrais no primeiro submundo tinham formas de insetos
(CAPINERA, 1993). A Kachina Kokopelli (Figura 14), derivada do modelo de uma
mutuca (Diptera: Tabanidae), é a interpretação Hopi do tocador de flauta corcunda.
Kokopelli é conhecido principalmente como um sedutor de mulheres, embora também
se faça referência a uma personagem feminina correspondente, a sedutora Kokopelli
Mana. Kokopelli tem outras funções além da fertilidade: traz chuva e caça abundante
(CAPINERA, 1995).

Figura 13. Petróglifos representando o tocador de flauta corcunda, Novo México. Fonte:
Capinera (1995).

Figura 14. Kokopelli, representação Hopi antropomorfizada de um Tabanidae (Diptera). Fonte:
Capinera (1995).
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Entre povos nativos do baixo Vale Colorado, os insetos (formigas especialmente)
também adquiriram importância religiosa e mítica considerável (HENDERSON &
HARRINGTON, 1914). As tribos costeiras do noroeste da Califórnia olham para o grilo
da areia (Stenopelmatus longispina Brunner von Wattenwyl, 1888 – Orthoptera:
Stenopelmatidae) quase com consideração humana. Foi esse inseto que supostamente
trouxe a mortalidade aos homens quando, ao contrário, poderiam ter permanecido
imortais (ESSIG, 1934).
Entre os Kayapó, povo indígena do Brasil, a cosmologia do grupo está
fortemente influenciada pelos insetos sociais. Posey (1979b, 1981) registrou que:
Nos tempos antigos, os Kayapó viviam no céu com outros animais; eles eram
como outros animais e podiam entender línguas animais. Mas eles eram fracos e
não viviam em aldeias, nem tinham sociedades. Os besouros travaram guerra
contra os homens. Nos tempos antigos os Kayapó aprenderam a se organizar em
grupos e viver em aldeias como os ñy (vespas e formigas). Então, durante uma
grande batalha, o valente e corajoso guerreiro dos Kayapó derrotou o Kra-kamkjware. Por isso, o homem se afirmou como um ser mais poderoso que os outros
animais devido a duas coisas: 1) o poder que adveio da organização social e 2) a
grande forma e valor dos guerreiros indígenas que também veio das vespas. Os
Kayapó aprenderam os segredos das vespas pela observação de seu
comportamento: os ataques corajosos e agressivos das vespas tornaram-se o
modelo para os guerreiros indígenas.

Os Kayapó realizam uma cerimônia para reafirmar sua humanidade: constróem
andaimes até chegar à altura de ninhos de Polistes versicolor (Olivier, 1791)
(Hymenoptera: Vespidae) e recebem picadas até ficarem semi-conscientes pela dor
produzida pelo veneno. As formigas, por sua vez, são consideradas mais semelhantes
aos homens que as vespas porque andam e caçam no chão. Para serem bons
caçadores, os Kayapó devem conhecer as formigas, assim como devem conhecer as
vespas para serem guerreiros valentes e destemidos (POSEY, 1979a). Dos planos
inferiores vieram os homens inúteis (não-Kayapó), tidos como fracos e covardes pelos
Kayapó. Muitos deles ascenderam a “esta camada de terra” por meio de um ninho de
cupim. Os Kayapó creem que todos os povos do mundo surgiram de quatro subdivisões
de Rorot (cupins) (POSEY, 1979b). Na lenda de Kuát e Iaê contada pelos índios
Kamaiurá do Rio Xingu, o mundo humano também começou com os cupins (MILL,
1982).
Os gafanhotos (Orthoptera: Acrididae) também desempenham um papel
importante na mitologia de diversas tribos indígenas do continente americano. Para os
Asteca, o gafanhoto é símbolo de Chapultepec (“Monte do Gafanhoto”) encontrado na
Cidade do México e considerado um lugar sagrado (CHERRY, 1993). No mito de
criação do mundo dos Pareci, o gafanhoto nasce da perna de Miore, um dos heróis
míticos desses índios. É igualmente o gafanhoto que, inadvertidamente, dá o fogo aos
homens, incendiando a vegetação. A ligação do fogo com esses insetos, indicada na
mitologia, faz lembrar a importância que a prática das queimadas tem sobre a dinâmica
das populações acridianas (LECOQ, 1991).
A abelha também se destaca por sua importância na cosmologia de diferentes
grupos. Para os índios Andoke da Amazônia colombiana, por exemplo, as abelhas
estão associadas com o mundo estelar e aos antepassados. Os descendentes das
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abelhas transformaram-se em antas (Tapirus terrestris Linnaeus, 1758 – Perissodactyla:
Tapiridae) depois que cometeram um ato de canibalismo. Tal modo de percebar a
relação com os animais reflete no sistema de classificação Andoke, uma vez que antas
e abelhas estão reunidas em categorias taxonômicas ordenadas hierarquicamente
(JARA, 1996).
Kavusú Ypý, a vespa eterna, é importante na mitologia dos índios Guarani e
também é fonte de inspiração para uma dança ritual entre os Chiripá (CADOGAN,
1973). Essa vespa é uma aliada e conselheira dos curandeiros, trazendo mensagens
das regiões celestes que só os xamãs são capazes de interpretar.
Para os índios Krahó, os homens, animais, vegetais e mesmo minerais e objetos
manufaturadoos têm um karõ, que se pode traduzir aproximadamente como “alma”. Ao
morrer, a alma humana vaga por algum tempo (ou vai para uma aldeia dos mortos,
situada a oeste) até que se transforme num animal de grande porte; quando esse
animal morre, transforma-se num animal inferior; quando este outro morre, transformase em cupinzeiro ou toco de pau. Quando o fogo queima esse cupinzeiro ou toco, o
aniquilamento é completo (MELATTI, 1978).
Aborígenes australianos possuem muitas histórias sobre insetos e elas
frequentemente têm conotação moral e ajudam a explicar o meio físico. Uma delas
conta um exemplo perfeito de transformação: um homem aborígene e seu filho
caminhavam pelo deserto quando o filho adoeceu. Para protegê-lo, o pai construiu um
abrigo e então saiu para buscar alimento e isso durou vários dias. Ao retornar, ele
descobriu que seu filho havia sumido. Ele procurou por toda parte, mas não conseguiu
encontrá-lo. Quando o pai se encostou numa árvore em desespero, ele olhou para cima
e viu um casulo e uma pupa nos ramos. O homem admitiu que os deuses tinham salvo
seu filho, transformando-o em uma pupa. O casulo representa o abrigo que ele havia
construído para o filho (CHERRY, 1991).
Na mitologia japonesa, os insetos frequentemente estão associados com as
flores e, conseqüentemente, com a iluminação búdica. A borboleta é o mais popular
desses insetos, existindo festivais de música instrumental e dança dedicados a
representar os frágeis animais (LEVY & MACHADO, 1999).
Na mitologia dos Bosquímanos do Kalahari, o louva-a-deus é a representação
divina do deus Kagen (HOGUE, 1987). Com efeito, vários grupos étnicos da África
atribuem poderes especiais aos mantódeos. Tal comportamento é refletido nos
diferentes nomes nativos que fazem referência à condição religiosa ou à capacidade
que esses insetos têm para retalhar. O fato de o macho morrer durante a cópula
enfatiza o ciclo de morte e renascimento tão comum em muitas religiões. No geral, os
mantódeos são temidos e os nomes vernaculares sugerem que é melhor não perturbar
nem matar esses animais (VAN HUIS, 1996).
7.2 Religião
Insetos e outros atrópodes pertencentes a diferentes ordens estão presentes nos
Livros Sagrados, como o Alcorão e a Bíblia. Os mosquitos, por expemplo, são usados
como modelo de criatura inferior que, mesmo merecedora de desdém, não é evitada
por Alá (EL-MALLAKH & EL-MALLAKH, 1994). No Antigo Testamento, insetos figuram
entre as dez pragas do Egito. O maná consumido pelos hebreus durante o êxodo nada
mais era senão a secreção da cochonilha Trabutina mannipara (Hemprich & Ehrenberg,
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1829) (Hemiptera: Pseudococcidae): as fêmeas eliminam um líquido açucarado que, em
climas áridos, seca sobre as folhas e vai se acumulando em camadas (BUZZI &
MIYAZAKI, 1993).
Deuses e deusas zoomorfizados em insetos desempenharam papéis importantes
nas religiões dos astecas (Xochiquetzal, deusa borboleta), dos maias (Ah-Muzen-Cab,
grande senhor das abelhas), dos semitas (Belzebu, senhor das moscas), dos egípcios
(Khepri, deus-escaravelho que representava o sol, símbolo do renascimento), dos
gregos (Melita ou Artêmis, mãe da deusa-abelha) e dos chineses (Tschun Wan, senhor
das pragas) (HOGUE, 1987; RATCLIFFE, 1990; OTT, 1998). A Tabela 2 traz exemplos
de algumas deidades entomológicas.
No Budismo, parábolas sobre a história natural das cigarras servem de
instrumento para o ensino desta doutrina. No Taoísmo, encontramos a seguinte lição
(CAMBEFORT, 1994):
O escaravelho rola sua pequena bola (de excremento) e a vida nasce nela como
um efeito do trabalho incansável de concentração espiritual. Agora, se no esterco
um embrião pode se desenvolver e modelar suas peles ‘terrestres’, porque a
moradia de nosso coração celestial não seria capaz de gerar um corpo também,
se nós concentramos nosso espírito nele?

Os besouros destacam-se dentre os insetos que tiveram um papel religioso no
passado devido ao seu uso como fonte de alimento e à habilidade em voar. De acordo
com Cambefort (1994), os recursos comestíveis são usados, tanto quanto possível,
como ornamentos, especialmente se apresentam qualidades estéticas e simbolismo
xamânico. Desse modo, os besouros metálicos e de cores brilhantes frequentemente
são evocados como imagens do sol e do céu luminoso, enquanto besouros que têm
chifres simbolizam o ato de elevar-se aos céus.
Os antigos egípicos viam os grandes trabalhos do Cosmo representados no
comportamento de besouros escarabeídeos. O ato dos insetos adultos rolarem bolas de
esterco parecia ter importância astronômica: rolar bolas de esterco era associado com o
movimento do sol, que se move de leste a oeste. Na cosmovisão egípcia, o Escavelho
Sagrado evocava o sol não apenas devido às serrações na frente de seu corpo, que
eram vistas como os raios do astro, como também nas várias metáforas relacionadas
com as bolas de esterco que ele cria (CARLSON & CHERRY, 1996). Quanto aos tarsos
das pernas, eles representam os trinta dias do mês para os egípcios (JEANSON, 1995).
O deus-sol, Kepri, era visto como um grande escaravelho rolando o sol pelos céus. E
todo dia o sol renascia. Esta divindade, considerada criador e pai de todos os deuses,
tem a figura de um corpo humano, mas no lugar da cabeça encontra-se um escaravelho
(CARRERA, 1995). Assim, o besouro tornou-se um símbolo do renascimento após a
morte. Nos escritos egípcios antigos, os conceitos de Kepri, escaravelho, regeneração,
criação e existência eram todos representados pelo sinal hieróglifo do escaravelho. O
Escaravelho Sagrado também está associado ao Zodíaco (ele às vezes substitui o
signo do Escorpião), à flor de lótus e ao símbolo químico de Mercúrio; ele é tido como
detentor da eternidade e como justiceiro (SIGANOS, 1997).
Diferentes besouros escarabeídeos foram venerados em diferentes épocas e
regiões do Egito. Entre os anos 2445 a.C. e 653 a.C. o besouro sagrado que mais se
cultuava era Scarabaeus sacer Linnaeus, 1758; em outras épocas e regiões adorava-se
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a espécie S. venerabilis Harold, 1871. Entre os anos 2000 a.C. e 525 a.C., espécies
dos gêneros Catharsius Hope, 1837, Copris Geoffroy, 1762 e Gymnopleurus Illiger,
1803 foram achadas junto às múmias de reis e altas personagens da administração
faraônica (CLAUSEN, 1954). Copris lunaris (Linnaeus, 1758) era a representação da
deusa Ísis, e um falcão sustentando S. sacer representava o deus Hórus (Figura 15).
Tabela 2. Exemplos de deidades identificadas com insetos em diferentes contextos
socioculturais. Modificado de Ramos-Elorduy (2000).

Inseto

Significado

Escaravelho sagrado
Scarabeus sacer Linnaeus, 1758
(Coleoptera: Scarabaeidae)

Ciclo de vida e da morte, viagem ao além,
ressurreição, mundo em movimento.

Escaravelho Agrianome spinicollis
Abundância
(Macleay, 1826) (Coleoptera:
Cerambycidae)
Vagalumes,
cerambicídeos e buprestídeos
(Coleoptera)
Máquesh Zopherus spp.
(Coleoptera: Zopheridae)

País

Egito

Austrália

Deus do Fogo para os Apache jicarilla.

Estados Unidos

O Criador na visão dos índios Yagua; foram
esses insetos que criaram o rio Amazonas ao
furarem a terra.

Brasil

Renascimento, ressurreição, amor, imortalidade. México

Xochiquetzal Papilio multicaudata
Beleza, amor, poesia, flor, fogo, movimento,
Kirby, 1884 (Lepidoptera:
representação das almas.
Papilionidae)

México

Boneca Kashina

Para os Hopi, representa a alma.

Estados Unidos

Mariposas (Lepidoptera)

Os Naga de Asam, Índia, crêem que os espíritos
dos mortos regressam ao nosso mundo como
mariposas.

Índia

Borboleta Morpho spp.
(Lepidoptera: Nymphalidae)

As diferentes facetas do ser humano.

Brasil, Grécia,
China, Itália,

Ah Mucen Cab
Melipona beechei Bennett, 1831
(Hymenoptera: Apidae)

Comunicação com o além, alegria, chuva.

México

Abelha Apis sp. (Apidae)

Para os gregos, era Myllita, a deusa Mãe Abelha. Grécia

Tocandira Dinopodera spp.
(Hymenoptera: Formicidae)

Signo de virilidade para várias tribos amazônicas;
Brasil
usadas em rituais de iniciação.

Formigas

Para os Mixe de Oaxaca, a sua ingestão os torna
fortes e ferozes. Portanto, simboliza virilidade,
México
fortaleza, valentia.

Cigarra Cicada orni Linnaeus,
1758, Lyristes plebejus (Scopoli,
1763) (Hemiptera: Cicadidae)

Alma, alegria, música, abundância, renascimento.

China, Grécia,
França
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Figura 15. Representação do deus Hórus: falcão sustentando o Escaravelho Sagrado. Fonte:
Alzugaray et al. (1974).

Com a difusão do culto a Osíris e a seu conceito associado de julgamento dos
mortos, escaravelhos-coração esculpidos em diorito começaram a substituir a terra do
morto nas câmaras mortuárias ou eram colocados nos envoltórios das múmias
(RATCLIFFE, 1990). Com o tempo, escaravelhos protetores passaram a substituir o
coração verdadeiro durante a mumificação do corpo. A importância simbólica desse
procedimento recai na crença de uma vida futura no além (CARRERA, 1995).
A imagem de escaravelhos costumava ser gravada em jade, em feldespato verde
e pricipalmente em esmeraldas pelos antigos egípcios; dessa forma, os besouros eram
usados como ornamento e como amuletos de encantos mágicos (CARRERA, op. cit.).
Segundo Riegel (1994), os antigos chineses colocavam jades funerárias no formato de
cigarras sobre as línguas dos mortos para induzir à ressurreição por magia simpática.
Como criaturas divinas, alguns Escaravelhos Sagrados foram ritualmente
mumuficados e enterrados durante a última Dinastia e o período greco-romano. O
Museu Metropolitano de Arte de Nova York possui um pequeno sarcófago de bronze
feito especialmente para um besouro no período da última Dinastia, com um besourorinoceronte (Oryctes nascicarnis Linnaeus, 1758 – Scarabaeidae) descansando no topo
(HOULIHAN, 1996). Atualmente, uma pequena indústria no Cairo e no Vale do Nilo
continua a fabricar besouros escarabeídeos, que são utilizados no Egito como amuletos
de boa sorte, na joelheria, em cartões de saudação e como souvenir.
Mas os escaravelhos não foram os únicos besouros que interessaram aos
antigos egípcios (KRITSKY, 1985). No Museu do Cairo existem vários colares que têm
pingentes talhados na forma de buprestídeos e elaterídeos. Esses últimos aparecem
frequentemente na forma de pequenos amuletos, como um hieróglifo e também como
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um emblema da deusa Neith, deusa da guerra. O elemento central do amuleto dessa
deusa era formado por um par de grandes elaterídeos transfixados por duas flechas
(HOILIHAN, 1996).
A abelha-melífera também foi um símbolo importante para esse povo. Ela
representava a região do Delta chamada de Baixo Egito e tomou parte dos símbolos
hieróglifos para o Rei do Alto e do Baixo Egito. Apis mellifera Linnaeus, 1758
(Hymenoptera: Apidae) esteve associada a divindades, como o deus Amon e a deusa
Neith. Os egípcios desenvolveram uma florescente apicultura de importância
econômica. A cera era muito valorizada, sendo empregada como remédio, na
mumificação, na fundição de metais e considerada um elemento chave das práticas
mágicas (HOULIHAN, 1996).
Os gafanhotos, quando usados como hieróglifos, representavam os soldados.
Um interessante uso desses ortópteros foi como brasão. Assim como os brasões de
escaravelhos, os de gafanhotos eram pequenos pingentes entalhados na forma desses
insetos com hieróglifos no verso.
Borboletas eram utilizadas como ornamento feminino, nas pinturas dos túmulos e
na joelheria. Um mantídeo está mencionado no Livro dos Mortos transportando Osíris
em uma sala para julgamento. Há, inclusive, um espécime preservado como múmia.
Moscas eram usadas como amuletos, pingentes ou colares usados pelas múmias.
Grandes moscas douradas eram dadas como prêmio aos soldados pelo valor na
batalha, representando tenacidade. Uma crença interessante ainda em prática em
partes do Egito rural é a de que as moscas metálicas e brilhantes da família
Calliphoridae encontradas dentro das residências representam o espírito de um
indivíduo morto que uma vez viveu lá. Essa associação é o suficiente para que as
pessoas não matem as moscas por medo de que assim possam prejudicar um
ancestral (CHERRY, 1985).
Passemos agora para outros grupos de insetos. Os Maia referiam-se aos
gafanhotos do gênero Schistocerca Stål, 1873 (Orthoptera: Acrididae) como “as flores
divinas de Deus”. Entre os Teotihuacans, a borboleta da espécie Papilio daunus
Cramer, 1777 (Lepidoptera: Papilionidae) era chamada de Xoquiquetzal e considerada
a própria alma (RAMOS-ELORDUY, 2000). Para os índios Chontale de Nacajuca,
Tebasco (México), as abelhas sem ferrão têm um importante valor religioso e são
consideradas “benditas”. A cera dessas abelhas é usada na fabricação de velas para
adoração dos santos (VÁSQUEZ-DÁVILA & SOLÍS-TREJO, 1991).
Durante a Idade Média, Igreja Católica efetuava comumente exorcismos e
julgamentos de animais, inclusive de insetos. Lagartas acusadas de invasão e danos
em uma propriedade, julgadas em um tribunal italiano, servem como exemplo. O texto
da sentença ordenava que elas voltassem ao bosque e respeitassem as plantações
(Ano Zero, outubro de 1991). Gafanhotos também foram julgados e exorcizados,
conforme se observa na sentença abaixo (BARON, 1972):
Isso também ocorreu em maio e foi tão desastroso que no dia trinta do mês uma
portaria foi emitida em nome do arcebispo de Avignon, de cuja diocese Tarascon
fazia parte, instruindo os padres a adicionarem uma oração pela cessação da
praga de gafanhotos todas as missas e bênçãos durante quatro dias. A prece foi
reforçada por um ritual de exorcismo em que todas as corporações religiosas e
os camponeses da cidade e distrito foram obrigados a aderir.
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7.3 Magia e rituais
Em rituais de magia para conquistar a pessoa amada, existe a crença de que o
rapaz desejoso de possuir uma moça deve torrar uma libélula (Odonata) e reduzi-la a
pó, o qual deve ser jogado sobre o lugar onde a moça urinou (CÉSAR, 1975). Também
mamangabas (Hymenoptera, Bombinae) são usadas como amuletos amorosos,
devendo-se o pó do inseto torrado ser colocado na areia, no orifício produzido pelo jato
de urina da mulher desejada, que após este procedimento correrá para os braços do
autor da magia (LENKO & PAPAVERO, 1996). Finalidade semelhante tem o cavalo-docão (Hymenoptera, Pompilidae) para os moradores do entorno da Usina Hidrelétrica de
Xingó, a qual se localiza entre os estados de Alagoas e Sergipe (nordeste do Brasil). O
pó do inseto torrado deve ser colocado na bebida, na comida ou em qualquer outro
lugar que toque a boca da garota por quem se está apaixonado (LIMA, 2000). Com
relação aos besouros, Lenko & Papavero (1996) registraram que os afro-brasileiros
originários da Guiné e do Sudão fazem um feitiço chamado Edifá objetivando a
retenção de amantes. O feitiço consiste em uma forquilha de pau preparada com um
besouro (espécie não determinada), algodão, linhas e ervas. De fato, os besouros são
símbolos da vitalidade sexual desde os tempos do Egito Antigo, considerados bastante
eficazes quando usados nos feitiços de amor.
Na região da bacia amazônica, existe a crença geral que o homóptero
localmente conhecido como jequitiranaboia [Fulgora laternaria (Linnaeus, 1758) –
Hemiptera: Fulgoridae] é mortal para homens, animais e plantas. Provavelmente devido
aos “terríveis” poderes do inseto, os feiticeiros de muitas tribos carreguem-no em seus
sacos de amuleto (O’BRIEN & WILSON, 1985). É bastante comum, inclusive, a ideia de
doenças e enfermidades serem causadas por espíritos vingadores de insetos e outros
invertebrados malévolos. Os índios Yora/Yaminahua da Amazônia peruana, por
exemplo, atribuem um grande número de enfermidades aos espíritos malevolentes de
invertebrados venenosos, como as vespas (wina) e milípedes cáusticos (xaco). Entre os
Matsigenka, dores cardíacas e epigástricas podem ser provocadas pelo espírito da
abelha mangangá (yairi) (SHEPARD JÚNIOR, 1999). Os Guarani também crêem em
doenças causadas por espíritos de diferentes tipos de abelhas (CADOGAN, 1973). Os
caboclos da Amazônia acreditam que os cupins são feiticeiros poderosos capazes de
destruírem não apenas as possessões de um homem, mas também sua alma (MILL,
1982).
De acordo com Lévi-Strauss (apud SHEPARD JÚNIOR, op. cit.), a crença nos
espíritos vingadores de insetos que picam (ferroam) faz parte do folclore da maioria dos
grupos indígenas da América do Sul, que associam vespas e abelhas a uma variedade
de forças míticas. Contrários a essa idéia, os índios Kaingang do sul do Brasil acreditam
que o espírito do morto se transforma em um pequeno animal após a morte, vive um
tempo uma existência humana no mundo paralelo, mas após uma segunda morte,
transforma-se em um pequeno inseto, geralmente um mosquito ou uma formiga. É por
essa razão que os Kaingang jamais tocam nesses insetos (CESARD et al., 2003). Entre
o povo Azande, há a crença de que suas almas vagueiam à noite como vagalumes
(GEERTZ, 1999). Na região dos caçadores de cabeça do rio Amazonas existe uma
grande lagarta de pêlos chamada de wambángu que é usada pelos indígenas para fins
de encantamento. Os pajés das tribos locais misturam uma cocção contendo os pêlos
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venenosos, passando-a em uma flecha. Então, com um encantamento, a flecha é
atirada ao ar na direção da vítima a ser enfeitiçada (CLAUSEN, 1954).
Os insetos sociais desempenham um papel crucial nos sistemas mágicos e
ritualísticos tradicionais da Amazônia. A vespa da espécie Polybia ignobilis (Haliday,
1836) (Vespidae), por exemplo, é utilizada pelos índios Yukpa da Colômbia em um
ritual que se segue ao nascimento de um menino. O estoicismo e a resistência
silenciosa do pai diante das ferroadas extremamente dolorosas das vespas são um
sinal de sua bravura e masculinidade, características que são transmitidas à criança
pelo ritual (RUDDLE, 1973). Os Yanomami incorporam simbolicamente a imagem vital
de formigas do gênero Atta a fim de obterem o temperamento e eficiência a partir do
défrichages. Esses insetos entram na composição dos venenos de caça (especialmente
o curare) e nos encantamentos xamânicos. Os Mati invocam formigas e aranhascaranguejeiras (Aranae: Theraphosidae) para preparar seu curare (CESARD et al.,
2003), enquanto curandeiros Kadiuwéu invocam cupins e outros animais por meio de
cantos e cerimônias rituais para que efetuem curas milagrosas de quase todas as
doenças (MILL, 1982).
No México central, Euschistus sulcacitus Rolston, 1971 (Hemiptera:
Pentatomidae) e outras espécies de percevejos são consideradas como pequenos
animais sagrados que desempenham papéis importantes na religião, esoterismo, mitos
e crenças (RAMOS-ELORDUY, 2000). De madrugada, os xamãs coletam cinco
espécimes, três dos quais são escolhidos devido ao brilho que apresentam no pronoto
e pela claridade da imagem da virgem de San Juan de los Lagos que consideram que é
refletida na região brilhosa. Os restantes são moídos no local de coleta com perfume,
tabaco e urina de coelho para elaboração de sortilégios de amor e cura da diabetes
mellitus. Esta preparação é depositada em um pano vermelho para que penetre a luz
das estrelas que “curam os males do coração e do sangue” (CARBAJAL et al., 2000).
Outros insetos têm usos menos nobres. Os feiticeiros da etnia Hñähñu que vive no
estado de Hidalgo usam grilos [Gryllus assimilis (Fabricius, 1775) – Gryllidae] para
envenenar os seus inimigos. O pó de um grilo seco e moído é colocado na comida ou
na bebida do indivíduo sem que este saiba. O animal provoca uma reviravolta no
estômago, causando a morte (MAYA, 2000). Outras culturas também usam grilos para
infligir malefícios. Na Malásia, grilos-vampiros podem ser empregados por esposas
ciumentas com o objetivo de atingir suas rivais ou os filhos destas (WEISS, 1930).
Entre os índios Navaho (sudoeste dos Estados Unidos), os “ferrões” coletados de
abelhas, vespas, formigas-chiadeiras (Mutilidae), entre outros insetos, podem ser secos
e pulverizados pelos feiticeiros da tribo e colocados no alimento das vítimas ou
assoprados sobre elas (WYMAN & BAILEY, 1964). Dentre os insetos com os quais
esses índios convivem, as formigas são muito temidas provavelmente porque, como os
outros moradores dos mundos inferiores, elas são associadas com a bruxaria.
Os Bambara, que constituem o maior grupo étnico em Mali, África ocidental,
acreditam que quando alguém mata um inseto ou outro animal qualquer, o nyama (algo
como o espírito) deste pode se voltar contra o indivíduo e causar-lhe danos
(IMPERATO, 1977). O povo Bafia que vive no Camarão atribui efeitos maléficos a
determinados insetos, uma vez que são vistos como condutores de espíritos
ameaçadores ou doenças, enquanto outros insetos são considerados benéficos, sendo
usados como remédios, protetores ou portadores de boa sorte (GUARISMA, 2000).
Tanto na Nigéria como na República do Benin, os ninhos de vespas domésticas e do
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campo são alguns dos ingredientes utilizados em preparados para fazer o indivíduo
vomitar, ter diarréia e empobrecer-se, enquanto que escaravelhos são utilizados
quando se quer enlouquecer alguém (FATUMBI, 1996). Certas tribos do Senegal à
Burkina Faso acreditam que os escaravelhos são enviados pelos feiticeiros, sendo
portadores de males ou doenças e um inseto em voo deve ser evitado, particularmente
se tenta pousar em alguém (VAN HUIS, 1996).
Na Idade Média, Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758) (Coleoptera:
Geotrupinae) era amplamente associado com poderes malévolos. Assim como os
antigos gregos, os habitantes da Europa central consideram esse besouro como o
cavalo do diabo devido, provavelmente, a alguma associação com um deus da
tempestade. Na ex-Alemanha Oriental, ele era associado com as bruxas (RATCLIFFE,
1990). Em outro contexto cultural, o besouro Scarabaeus sacer é usado pelos beduínos
do Egito em ritos de passagem: um jovem de 11 a 12 anos deve comer escaravelhos
como um dos processos locaos para adentrar na fase adulta (BRISTOWE, 1932).
Um feitiço para se tornar invisível, recheado de insetos, teria sido ensinado a São
Cipriano diretamente por Lúcifer (ANDRADE, 2000):
Agarra todos os bichos do mundo, de preferência sapos, aranhas, ratos, cobras,
sardões, formigas, moscas, sardoniscas, enfim, todos os mais que puderes e
quiseres. Mete-os num grande caldeirão instalado numa trempe, despeje um
quartilho e meio de azeite, e acende fogo debaixo, de maneira que os bichos se
derretam e virem óleo, com a condição única de que devem ser atirados vivos no
caldeirão. Depois, traze-me o óleo num frasco tapado. Não deves cheirar o
conteúdo.

São Cipriano também tinha a tintura de cantárida como um dos ingredientes
indicados para se fazer uma “pílula maravilhosa para conquistar homem”. Por outro
lado, ovos de formiga eram indicados à mulher que queria livrar-se do marido ou do
amante (ANDRADE, op. cit.).
No Cristianismo, Acherontia atropos Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Sphingidae) é
identificada como Satã (LEVY & MACHADO, 1999). Fala-se que as bruxas da Idade
Média utilizavam essa mariposa em suas poções. No Brasil de meados do século XVIII,
“Luzia da Silva Soares foi acusada de entrar pelo buraco de uma janela para chupar o
sangue de uma criança, metamorfoseada em borboleta” (SOUZA, 1994). A autora diz
que a borboleta desempenhava o papel de veículo de almas das bruxas. No interior do
Brasil, especialmente no Norte e Nordeste, a presença de uma mariposa (da família
Sphingidae, particularmente) dentro de casa pode ser considerada como prenúncio da
morte de um dos moradores.
8. Considerações finais
Na breve apresentação da Etnoentomologia, homenageando os 70 anos desta
área de pesquisa, vemos que os insetos abundam em nossas vidas de forma complexa,
variada e multifacetada. Afinal, a compreensão de um inseto é, em certo sentido, um
prelúdio para uma compreensão mais ampla da vida. No entanto, os aspectos
negativos da relação com esses animais ainda predominam devido às atitudes de medo
e aversão, principalmente nas culturas ocidentais. É certo que algumas espécies
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invadem nossas casas e corpos, e outras são realmente uma séria ameaça à nossa
saúde e bem-estar por causa de seus danos diretos e indiretos. No entano, mais de
99,9% de todas as espécies são diretamente benéficas aos seres humanos ou pelo
menos não nos prejudicam (MOORE et al., 1982). Se quisermos sobreviver neste
planeta, devemos buscar atitudes mais positivas e harmoniosas em relação a essas
maravilhosas criaturas rastejantes.
Como observa Escobar (2016), outras realidades, outras verdades, outras
formas de conhecer, manejar, usar, visualizar, perceber e sonhar a natureza
permaneceram em espaços não científicos; eles foram transmitidos de geração em
geração, de milênio a milênio, de povo a povo, de pessoa a pessoa, e se tornaram
visões de mundo que devem ser reavaliadas, incluídas e perpetuadas como legado
para as gerações seguintes. Desta forma, a Etnoentomologia pode ser usada para
testar hipóteses transculturais em qualquer grupo humano. Mais importante ainda é o
fato de poder servir para alcançar a conservação e o uso sustentável dos recursos
naturais, bem como a manutenção das culturas a eles associadas (UNESCO, 2003).
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