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INTRODUÇÃO: 

A Ordem Diptera (Arthropoda, Insecta), composta por insetos conhecidos popularmente como 

moscas, mosquitos, borrachudos, entre outros, é bastante numerosa e diversa. Até o momento cerca de 

153 mil espécies são conhecidas (CARVALHO et al., 2012) abrigadas em duas subordens, Nematocera 

e Brachycera, cujos imaturos diferenciam-se a partir de sua dependência com o ambiente aquático, ou 

não, respectivamente, para completarem seu ciclo de desenvolvimento (NEVES, 2002). Dada a 

diversidade de hábitos alimentares e comportamentais reportados, entre os quais o parasitismo, o 

parasitoidismo, a saprofagia e a polinização (FERRAR, 1987), os dípteros podem ser classificados como 

essenciais prestadores de serviços ecossistêmicos ou nocivos à saúde humana e animal (RICKLEFS e 

RELYEA, 2016).  

Moscas necrófagas podem ter ainda um papel bem intrigante na nossa sociedade como quando, 

por exemplo, fornecem evidências sobre o intervalo pós-morte, a causa da morte, a dinâmica e a origem 

da contaminação de alimentos ou perturbações ambientais (e.g., THYSSEN, 2011; THYSSEN et al., 

2012; 2018). Esse campo da ciência denominado entomologia forense ainda é relativamente pouco 

difundido no Brasil, em particular a possibilidade sobre a importância das moscas dentro do contexto 

judicial (PUJOL-LUZ et al., 2008).  

Dessa forma, este estudo teve como objetivo produzir material didático, em formato de livro 

interativo, voltado para o público do ensino fundamental buscando expor a relevância em compreender 

como os diferentes tipos de interações dos insetos, como as moscas, com o nosso cotidiano pode 

oferecer informações de utilidade pública e prática para a nossa sociedade. 
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METODOLOGIA: 

 Após a definição do tema de interesse “insetos”, foi selecionado o público infanto-juvenil como 

leitor alvo. Esse público agrupa crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, os quais já possuem 

capacidade de interpretar representações e então desenvolver um raciocínio hipotético-dedutivo 

(CAVICCHIA, 2010). Para tanto, materiais didáticos desenvolvidos para a mesma faixa etária foram 

consultados, visando o exame da linguagem adequada para o melhor desenvolvimento do texto e 

interações. Para a transmissão do conhecimento correto, artigos de entomologia forense foram 

analisados (e.g., SMITH e WALL, 1997; BALA e SINGH, 2015) buscando encontrar algumas das 

espécies mais comuns na área, seus hábitos e comportamentos. Além disso, uma busca por atividades 

interativas foi feita com o objetivo de fixar o conhecimento e tornar o livro mais lúdico. 

 As moscas mais comuns na área forense são as da família Calliphoridae (Insecta, Diptera), 

popularmente conhecidas como moscas varejeiras, que se destacam devido ao seu hábito necrófago e 

a capacidade de colonizar cadáveres poucas horas após o óbito, atribuindo ao grupo a capacidade de 

fornecer evidências ao campo judicial (PUJOL-LUZ et al., 2008). Lucilia eximia (Wiedemann) e 

Chrysomya megacephala (Fabricius) encontram-se entre as espécies mais abundantes em corpos em 

decomposição (THYSSEN, 2011) e, por esta razão, foram as escolhidas para representar as 

personagens do livro, Lúcia e Cris, respectivamente (Figura 1).  

 A confecção do livro, a formatação e estruturação das páginas e das atividades (Figura 2) foram 

feitas através do aplicativo CANVA. Já as imagens e as ilustrações de livre acesso foram adquiridas 

através do Google creative commons, do Free Pics e do Picjumbo.  

 

 

 

 

 

Figura 1: Representações das personagens Lúcia (= Lucilia eximia) (A) e Cris (= Chrysomya megacephala) (B). 
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Figura 2. Diagramação do livro na plataforma CANVA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A obra resultante recebeu o título de “Entrevista com Lúcia” (Figura 3) e aborda as peripécias de 

uma mosca necrófaga, com foco principalmente em seus hábitos alimentares, ciclo de vida, além de 

outros aspectos biológicos comum a mais insetos. Através da história, que consiste em um ambiente 

jornalístico, introduzido por um besouro e por uma borboleta que apresentam as notícias do dia do 

mundo entomológico, a “vida” de Lúcia, a perita, que é entrevistada por Cris, sua amiga e repórter do 

jornal na manchete principal, vai sendo exposta. No decorrer da entrevista, Lúcia e Cris sobrevoam por 

diferentes habitats compartilhando suas experiências e vivências como moscas necrófagas, e assim 

trazem à tona diversos temas biológicos e comportamentais, incluindo questões culturais e sociais como 

a aversão dos humanos aos insetos. Quanto à entomologia forense, buscamos explorar sua importância 

a partir da personificação da mosca no papel figurativo de uma perita criminal, cujo conhecimento era 

bastante reconhecido pelos seus pares, isto é, por outros insetos com estratégias ecológicas distintas. 

Para que as crianças e/ou adolescentes ampliem seu conhecimento sobre os insetos e as 

distintas redes de interações que os cercam o livro também conta com seções que expõe curiosidades 

sobre o mundo entomológico. Além disso, visando estimular o envolvimento dos leitores com o tema, 

foram propostos e inseridos no livro vários passatempos tais como caça palavras, palavra escondida, 

labirinto, e imagens para colorir (Figura 4), cujas resoluções levam ao desfecho da história. 

Considerando os estágios do desenvolvimento humano, crianças e adolescentes, i.e., entre 10 e 

15 anos, de acordo com CAVICCHIA (2010), se encontram no período operatório concreto e lógico, no 

qual os indivíduos internalizam conhecimentos científicos e lógicos a partir da experimentação física e 
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da dedução de hipóteses. Essa, então, é uma fase propícia para se trabalhar questões como, por 

exemplo, o desenvolvimento dos sentimentos de repulsa e aversão a determinadas espécies de animais. 

STAŇKOVÁ et al. (2021), por exemplo, reportaram que larvas de insetos das Ordens Coleoptera e 

Diptera estão entre as espécies com maior prevalência de repulsa e aversão, sentimentos estes que são 

enraizados, muito provavelmente, na infância, e se prolongam pelo resto da vida dos indivíduos. Partindo 

desse pressuposto, espera-se que o material aqui produzido e a didática escolhida constituam uma 

ferramenta eficaz para a disseminação dos conhecimentos acerca da entomologia e também para a 

diminuição do sentimento de repulsa em relação às espécies alvo deste estudo. Adicionalmente, este 

instrumento pode levar seus leitores ao uso do raciocínio lógico e a dedução, a partir das atividades 

lúdicas introduzidas ao longo do material, para formular hipóteses e construir conclusões contribuindo 

para ampliar as estratégias de ensino nas ciências biológicas. 

 

 

          

Figura 3. Capa e páginas avulsas do material didático produzido. 

  

CONCLUSÕES: 

O material produzido pode potencialmente contribuir para divulgação do conhecimento 

entomológico e de suas diversas áreas de atuações profissionais e científicas, além de servir como 

instrumento auxiliar no trabalho de professores do ensino básico para abordar estes temas. Além da 

disseminação dos saberes científicos, poderá contribuir para diminuir a percepção negativa que as 

crianças podem ter em relação aos insetos, de modo a construir o entendimento de que na natureza os 

benefícios ou malefícios observados são frutos de interações entre os mais diversos organismos e o 

ambiente em que se vive.    
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