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A relação entre seres humanos e mosquitos é um campo emergente na 
antropologia que tem produzido diversos relatos etnográficos. Este trabalho é o 
resultado parcial de uma etnografia realizada no Monumento Natural Grota do 
Angico, Sergipe, e seu objetivo é problematizar as relações entre humanos e 
mosquitos. Situada no bioma caatinga, a área apresenta mais de 20 espécies de 
culicídeos registradas, porém nenhum arbovírus em circulação. Foi realizada uma 
incursão em campo de 11 dias, piloto de uma de aproximadamente 60, na 
perspectiva da etnografia multiespecífica. Para a sua realização, fui abrigado por 
uma família com forte vínculo não profissional com a pesca. Ajudei o pai da 
família com as tarefas do ecoparque no qual ele é funcionário, o que permitiu 
interação com outros sertanejos. Segundo principalmente os mais velhos, 
“doença transmitida por mosquito é coisa da rua” (maneira como se referiam às 
cidades urbanizadas), embora os da caatinga tenham sido apontados como 
potenciais vetores, pois “chupam sangue de tudo que é bicho”. Era recorrente a 
associação da natureza (caatinga e sua biodiversidade) com o divino. Quando 
questionado sobre mosquitos terem sido criados por Deus, o pai da família falou: 
“É da natureza né? (...) cada um com a sua luta. Assim como as qualidade de 
passarinho tá na luta, os gato e as raposa precisa caçar porque eles é predador 
né? Bem assim é os mosquito.” Interpretei, então, que parece haver distinção 
entre os mosquitos da rua: capazes de transmitir patógenos, e os da caatinga: 
picadores resistentes às altas temperaturas. Aparentemente, na cosmologia 
sertaneja, mosquitos são fundamentalmente picadores antes de serem vetores. 
Tal mudança de paradigma potencialmente reitera o conceito da OMS de saúde 
para além da sua relação com doença, evidenciando fatores como o bem estar, 
intimamente relacionado com as picadas. Por fim, interpretei a categoria 
“sertanejo” como mais-que-humana e nela os mosquitos parecem estar situados. 
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