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Em 2016, cerca de 120 pessoas se reuniram, no dia seguinte ao feriado de Sete de Setembro,
para celebrar a presença dos animais nas mais distintas manifestações culturais. O I Colóquio de
Zoologia Cultural foi um inegável sucesso, com sete palestras proferidas e cerca de quarenta temas
livres apresentados, sob forma de pôster. Mais que os aprendizados acadêmicos e científicos, o
que encantou todos os presentes foi o li a do evento. Exatamente esse mesmo clima – leve,
descontraído, lúdico, amigável e muito científico – foi repetido na segunda edição do evento,
realizada no dia 14 de setembro de 2017. No II Colóquio de Zoologia Cultural, o número de
palestras foi reduzido, passando a cinco, mas sem qualquer perda de qualidade. E tivemos quase o
dobro de resumos apresentados, mais de setenta! O espaço ficou pequeno para os 150
participantes e tanto amor pelos animais. Nesta edição, uma das novidades foi a elaboração de um

ade o de resumos , de caráter preliminar e disponibilizado antes do evento. Assim, os
participantes puderam acessar, em seus respectivos smartphones e tablets, os resumos e
aproveitar melhor todas as informações relativas aos pôsteres.

Agora está sendo lançada a versão definitiva do Livro do Evento, como um número especial
do volume de lançamento da revista A Bruxa. Mais uma novidade! Esta versão contém os resumos
das palestras, dos temas livres (com a imagem de seus respectivos pôsteres), as artes expostas no
Varal Cultural pelos participantes e artistas convidados. Além de tudo isso, separamos um espaço
para alguns registros fotográficos realizados durante todo o dia. Tudo isso para fazer você recordar
os momentos agradáveis que vivenciamos no II CZC e para não deixar ninguém esquecer que em
2018 estaremos juntos novamente.

Bom, é isso. Aproveitem a leitura e até breve.
Organização do II CZC
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Zoologia cultural em sala de aula

Brunno Henrique Lanzellotti Sampaio
Escola Municipal Acre

Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, UFRJ
brunno.ufrj@gmail.com

A sala de aula é um local onde diferentes mundos se encontram. Ali existe uma enorme heterogeneidade
de pensamentos, de bagagem cultural e de realidades. Além disso, fica cada vez mais difícil atrair a atenção
dos alunos que, conectados ao celular, ficam mais online do que offline. Renovar a prática em sala de aula
é uma luta que os professores devem travar diariamente, elaborando atividades diversificadas, como
filmes, músicas, atividades externas à escola entre outros exemplos. Para atrair a atenção dos alunos é
preciso trazer o conteúdo para mais próximo da sua realidade e do seu cotidiano. Nesse sentido, a zoologia
cultural se encaixa perfeitamente como ferramenta para o ensino da diversidade e morfologia animal para
atender os conteúdos do sétimo ano do Ensino Fundamental e do segundo ano do Ensino Médio. A zoologia
cultural pode ser usada tanto para mostrar a diversidade animal existente em um ou mais ambientes, como
para contextualizar certos grupos animais mais distantes da realidade do alunado. Apesar de nem sempre
serem fiéis à morfologia e/ou ecologia real do animal, muitos personagens são um bom ponto de partida
para uma maior discussão sobre vários grupos zoológicos. São também um bom exercício para testar a
facilidade de identificação de alguns animais, presentes em filmes ou desenhos que retratem uma boa
diversidade de fauna. Para exemplificar o uso da zoologia cultural na educação básica, alunos de duas
turmas de sétimo ano do Ensino Fundamental foram divididos em grupos e tiveram que listar o maior
número de personagens (filmes, desenhos e jogos) com inspirações zoológicas. Esse tipo de atividade
mostra que existe uma lacuna de representatividade de alguns grupos animais. A maior parte dos exemplos
elencados pelos alunos apresenta ampla distribuição geográfica, podendo ser encontrada no Brasil e em
outros países. Boa parte desses exemplos são animais genéricos, em que a identificação menos precisa
amplia a possível distribuição do táxon. Muitos exemplos de personagens com inspiração zoológica se
baseiam em animais domésticos, já bastante conhecidos do público geral. Nesses casos, a quantidade de
informação que se pode extrair em sala é mais reduzida. A quantidade de citações de animais silvestres
exóticos concorre de perto com os de animais domésticos. Esses personagens trazem, para o aluno, animais
nem sempre tão fáceis de serem vistos ao vivo, apesar de vários estarem presentes em zoológicos. Os
menos citados são animais endêmicos do nosso país. Isso acontece pela escassez de produtos nacionais na
amostragem porque, infelizmente, nosso país carece de investimentos, e muitas vezes interesse, para
produzir conteúdo que retrate a nossa fauna. Para que possamos criar gerações que tenham mais interesse
pela preservação da fauna e flora nacional, é preciso que as mesmas conheçam melhor a nossa diversidade
e se identifiquem enquanto possíveis agentes para a manutenção das nossas espécies, principalmente as
ameaçadas de extinção. Dessa forma, a zoologia cultural é, antes de tudo, um veículo de divulgação
científica, para a manutenção da biodiversidade, além de despertar vocações que resultem na formação de
futuros zoólogos.

Palavras-chave: animais, cultura pop, didática, Ensino Fundamental e Médio.
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Apresentação de Brunno no II Colóquio de Zoologia Cultural

Zoologia cultural em sala de aula
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A música brasileira permeada pelo universo entomológico

Arlindo Serpa Filho
Instituto Nacional da Mata Atlântica / Museu de Biologia Prof. Mello Leitão

serpafilhoa5@gmail.com

No universo da cultural e da arte, a música é vista nos desígnios de excitação que ela proporciona e na
possibilidade facilitadora de atividades que promovem a aproximação e artefato mnemônico, exercendo
um papel importante nas relações interpessoais. No ocidente, essa arte vem exercendo especificidades em
atividades humanas como ninar crianças, dançar, contar estórias, comemorar eventos especiais, vender
produtos, entreter, curar e rezar, anunciar eventos, entre outras. Quanto à música popula brasileira,
essa surgiu no período colonial, a partir da mistura de vários estilos e, até o momento, falta um estudo
aprofundado com todos os gêneros musicais e suas variações. Mas podemos encontrar cerca de 140
diferentes variações na música brasileira, algumas bem recentes, como hip hop, arrocha, lambada, brega,
tecnobrega, carimbó, etc. Por sermos um país de dimensões continentais, cada região apresenta sua
música, sua cultura. Nos distintos gêneros da música brasileira, podemos observar e escutar diversos
trechos que cantam e encantam o tema insetos. Não é muito difícil achar esses pequenos e fascinantes
seres sendo descritos nas estrofes. Em contradição, não é fácil encontrar artigos falando sobre essa
associação como um instrumento facilitador da aprendizagem em biologia/zoologia, no Ensino
Fundamental e Médio. Talvez os professores ainda não tenham percebido essa possibilidade
interdisciplinar, como uma poderosa ferramenta para buscar a atenção de seus estudantes. Não é de hoje
que a música, não só a brasileira, se apropria do conhecimento entomológico em suas diferentes estrofes,
sejam falando das belezas de seus representantes, bem como falando de seus prejuízos. A bem da verdade,
a maioria apresenta os seus benefícios para a natureza, citando a relação de flores e usando a analogia para
demonstrar os comportamentos do ser humano. O universo entomológico é curioso e fascinante, esses
animais apresentam formas de vida variada e exploram ao máximo os recursos dos ambientes onde vivem,
com interessantes estratégias para conseguir sobreviver, se alimentar, reproduzir ou se disfarçar para
escapar de seus inimigos. Citando insetos, existem desde canções infantis, passando pela MPB, discorrendo
pelo funk, indo ao hip hop, música de capoeira, dentre outros. As músicas são interpretadas por nomes
consagrados como Marisa Monte, Vinícius de Moraes, Gilberto Gil, Gilliard eTitãs. Para o presente trabalho,
sites de músicas foram inspecionados, com as buscas usando os nomes comuns dos insetos. Em seguida foi
feita uma análise de cada letra, registrando um comentário sobre a presença dos insetos na letra,
abordando não só o caráter taxonômico, mas também as questões que envolveram o comportamento.
Como resultado foi possível confeccionar uma listagem contendo 30 gêneros musicais e 192 canções que
relatam as diversas ordens de insetos. Percebeu-se que várias canções em suas letras relatam mais de dois
nomes vulgares relacionados à entomologia. Notou-se uma grande influência de Vinicius de Moraes, com
muitas composições incluindo insetos. A maioria das músicas apresentou um texto simples, conciso, com
linguagem clara e aproximada da realidade cotidiana das pessoas. Deseja-se com este trabalho
proporcionar um olhar diferenciado sobre a entomologia pelo viés da divulgação científica e cultural.

Palavras-chave: divulgação científica, ensino, entomologia, MPB.
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Entre os deuses animais: a zoomorfia das divindades egípcias

Vinicius Rosa Ribeiro
Infoglobo Comunicação e Participações SA

vinicius.rosaribeiro@gmail.com

A antiguidade egípcia desperta o fascínio desde tempos imemoriais e possui lugar cativo na cultura pop,
que já produziu dezenas de conteúdos sobre esse período tão fascinante da história humana. De suas
majestosas construções até a formação de sua complexa sociedade, um dos pontos mais repletos de
mistério e curiosidade está, possivelmente, na constituição da religião egípcia e de suas características. Por
aproximadamente 3.500 anos ela representou uma robusta diversidade de seres em seu panteão e, não
obstante, os inseriu nas histórias e no dia a dia de seus seguidores. Mais do que um elo entre o u i e so

etafísi o e o u do eal , ela exercia uma ligação indissociável com o poder político, encabeçado pelo
papel do faraó, que a utilizava como elemento crucial para a busca de unidade em seus territórios e de
legitimidade para seu governo. O viver em comunhão com os deuses era retratado por uma significativa
quantidade de imagens e estátuas que, somadas aos textos egípcios, possibilitaram a análise de fontes
históricas que contribuíram para a compreensão dessa sociedade. Através de tais materiais, foi possível
interpretar a cosmogonia existente na religião egípcia e as peculiaridades que a envolviam, como a
existência dos deuses animais. Nesse contexto, a zoomorfia nos serve como ferramenta para a análise
destes seres, contribuindo para relacionarmos as personalidades dos deuses às características de sua
natureza animal. A partir da relevância do conteúdo de caráter histórico e cultural, esta comunicação visa
fazer uso de fontes históricas e de elementos presentes na cultura popular como estímulo ao debate do
campo da História Antiga. Através destes mecanismos, resgataremos o papel de divindades com forte
significado na vida e na estrutura religiosa egípcia, tais como os Deuses Re [inspirado em um falcão
(Falconiformes: Falconidae)], Anubis [chacal, Canis sp (Carnivora: Canidae)], Apophis [cobra (Squamata:
Serpentes)], Hathor [vaca, Bos taurus Linnaeus, 1758 (Artiodactyla: Bovidae)], Bast [gata, Felis sylvestris
catus Linnaeus, 1758 (Carnivora: Felidae)] e Sekhmet [leoa, Panthera leo (Linnaeus, 1758) (Carnivora:
Felidae)], entre outros.

Palavras-chave: África, Antigo Egito, chacal, mitologia, simbolismos.
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Impressões e experiências de um cientista divulgando ciência

Guilherme Renzo Rocha Brito
Museu Nacional, UFRJ

contato: grenzobrito@gmail.com

Houve um crescimento bastante grande no número de iniciativas de divulgação científica nos últimos anos
no Brasil e no Mundo. Sociedades científicas, periódicos, universidades, pesquisadores, jornalistas e
entusiastas encontram público interessado e exaltam a importância de se divulgar avanços no
conhecimento científico, visando a aproximação da ciência à sociedade. Cientistas podem, e devem, ter um
papel muito importante nesta área. No presente momento, não temos mais uma limitação tecnológica e/ou
financeira tão presentes que inviabilizariam iniciativas. A cada vez maior e mais presente inclusão digital,
permite que ideias e discussões científicas sejam disseminadas rapidamente. Cientistas tem vantagens na
atuação como divulgadores, como: facilidade de entendimento de literatura específica; busca bibliográfica,
formação; e outros aspectos da vida acadêmica que dão subsídios e ferramentas para boas iniciativas.
Dentre as dificuldades, a curadoria de conteúdo mostra-se desafiadora, pois muitas vezes a linha de
pesquisa do cientista desperta pouco interesse e a opção por abordar assuntos alheios à especialidade
demanda tempo e estudo. Além disso, a ausência de disciplinas específicas que lidem com a
operacionalização da divulgação (noções de jornalismo, marketing midiático e etc) na formação de
profissionais das ciências, podem deixar o profissional inseguro ou com baixa capacidade produtiva nesta
área. Iniciativas como blogs, podcasts, canais no youtube, feeds de twitter, Facebook e similares são
bastante heterogêneas e dependem de patrocínio e/ou iniciativas individuais. A comunidade científica que
se dispõe a fazer divulgação é muito "volatilizada" pois a constância e periodicidade dos divulgadores varia
muito. Talvez o único consenso que existe é que divulgar ciência é necessário, e existe muita demanda.

Palavras-chave: divulgação científica, cientistas, dificuldades, facilidades, situação atual.
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Giga Impact! A influência de Pokémon na ciência contemporânea

Thiago Xisto de Oliveira
Departamento de Entomologia, Museu Nacional, UFRJ

thxisto@outlook.com

Pokémon, criado por Satoshi Tajiri em 1996, é um multiverso baseado em criaturas selvagens capturáveis e
colecionáveis por humanos (treinadores) para batalhas, para concursos (beleza, fofura, força...) e etc. Essa
franquia foi inspirada na cultura nipônica de caçar e capturar insetos. Popularizada, principalmente, através
dos jogos para videogame e do anime, Pokémon cativou o mundo com suas referências à natureza e pela
proximidade com o mundo real. Enquanto que, na Idade Moderna, Auguste Comte cunhou o Positivismo
Científico atribuindo a ciência apenas aos estudos que permitissem o progresso da humanidade;
atualmente, toda a forma de produzir conhecimento tem sido valorizada independente de ter uma
importância médica ou econômica. Alguns resquícios desses ideais passados, contudo, ainda persistem
como entraves na academia. A expansão de estudos científicos que têm a cultura como objeto nos permite
entender como determinada população percebe os seres vivos representados em obras fictícias. Nesse
sentido, é notável que Pokémon abrange áreas do conhecimento como a botânica, ecologia, evolução,
sistemática, taxonomia, zoologia entre outras. Diversos artigos têm sido publicados buscando comparar os
universos, real e fictícios, com o objetivo de compreender a relação entre eles e aplicar em outras áreas
como na educação. Os universos Pokémon estabelecem novas considerações sobre a ciência,
proporcionando-nos restabelecer o senso comum e ao mesmo tempo consolidar seus limites e os de
algumas concepções da filosofia que dela decorrem.

Palavras-chave: biologia, cultura, games, zoologia.
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Heróis além de Gotham City: a importância do verde urbano para a ordem Chiroptera

Phillipe Knippel do Carmo Graça1* & Elidiomar Ribeiro Da-Silva2

1Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Conservação, UFRPE
2Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, UNIRIO

*lipekgraca@gmail.com

A arborização urbana garante que espaços habitados sejam integrados às regiões circunvizinhas,
possibilitando a continuidade das tramas biológicas, das características ambientais e climáticas. As áreas
verdes urbanas são de suma importância para a preservação dos integrantes da ordem Chiroptera
(Mammalia), popularmente conhecidos como morcegos. De modo interessante, essa ligação entre
morcegos e cidades ocorre tanto no mundo real quanto no fictício mundo da cultura pop. Algumas espécies
de morcegos desempenham importante papel como dispersores de sementes e polinizadores, além de
terem impacto no controle das populações de insetos. Promovem outros tipos de benefícios para os seres
humanos, como a redistribuição de nutrientes pelo guano, que age como fertilizante devido às altas
concentrações de nitrogênio e fósforo. Benefícios culturais e econômicos também provêm dos morcegos.
Não tão amplamente praticada como a observação de aves ou baleias, observar morcegos é uma atividade
recreativa em crescimento, como por exemplo, nas cavernas de algumas localidades dos Estados Unidos,
com cobrança de pequenas taxas por visitante. A arrecadação auxilia na manutenção da estrutura local. Na
fictícia Gotham City, terra natal do icônico personagem Batman (DC Comics), a caverna subterrânea sob a
residência de Bruce Wayne (álter ego do Batman), a Bat-Caverna, demonstra a existência de um abrigo-
poleiro de morcegos Myotis lucifugus (Le Conte, 1831) (Vespertilionidae), uma espécie oportunista na
seleção de abrigos, desde que tenham um microclima adequado. Na narrativa do processo de escolha por
Bruce da figura do morcego como símbolo para o herói em formação, um deles atravessou a janela da
Mansão Wayne, quebrando a vidraça. Tal fato ocorre em algumas versões da origem do personagem nas
histórias em quadrinhos (HQ), como o cultuado BATMAN, O CAVALEIRO DAS TREVAS, de Frank Miller, Klaus
Janson e Lynn Varley (1986). O fato de um morcego ter batido contra uma vidraça pode indicar que a
construção residencial influenciou negativamente na etologia do animal, ainda que a cidade de Gotham
possua áreas verdes, como o Parque Aparo, o Jardim Botânico Wayne, o Parque Grant, o Tricorner Yards e
o Parque Robinson. Isso talvez demonstre que tais refúgios podem ser em quantidade insuficiente para
manter os morcegos longe das habitações humanas. O que aconteceu na ficção pode servir de modelo para
a realidade. Um universo tão popular como o do Batman e sua cidade pode ser usado para agregar valores
às práticas conservacionistas do mundo real. Esforços devem ser feitos em prol da existência e manutenção
dos parques urbanos, especialmente nas metrópoles, a fim de que os membros da ordem Chiroptera – bem
como todos os demais animais que passaram a viver nas cidades humanas - tenham mais um amparo em
sua conservação e continuem desempenhando efetivamente um serviço ecossistêmico de alta qualidade
em ambientes urbanos.

Palavras-chave: Batman, morcegos, parques urbanos, sustentabilidade, zoologia cultural.
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Aquaman: o mestre dos mares e controlador dos animais marinhos

Amanda Pontes Lopes1*; Fabiana Gama Chimes & Vanessa Marques e Silva1

1Ciências Biológicas, Faculdade Souza Marques
2Pós-Graduação em Educação e Divulgação Científica, IFRJ

*amandaponteslopes@gmail.com

Um dos heróis mais populares, mas também um dos mais subestimados, é o personagem Arthur Curry, o
Aquaman, que por muitas vezes é ignorado pelos fãs das histórias em quadrinhos (HQ s). Criado por Mort
Weisinger e Paul Norris em 1941, com primeira aparição na revista MORE FUN COMICS #73, o personagem
tem os direitos reservados pela DC Comics. Porém ele é bem mais poderoso do que se imagina. Falar dos
sete mares e das criaturas que nele vivem são palavras de ordem neste trabalho. Os quadrinhos retratam
os poderes de Aquaman e de personagens secundários, que fazem alusão a animais marinhos reais. Dentre
as grandes habilidades do herói se encontra, por exemplo, o sentido sonar que funciona como
ecolocalização dos golfinhos (como, por exemplo, o Delphinus delphis (Linnaeus, 1758) - Cetacea:
Delphinidae) e da beluga [Delphinapterus leucas (Pallas, 1776) – Monodontidae)] e a capacidade de
enxergar na ausência de luz, vivida por animais de grandes profundidades como o peixe-ogro
[(Anoplogaster cornuta (Valenciennes, 1833) – Beryciformes: Anoplogastridae)]. Um de seus principais
inimigos tem por nome Arraia Negra e traz à tona habilidades de descargas elétricas que fazem referência
aos peixes elétricos, como a arraia Torpedo torpedo (Linnaeus, 1758) (Torpediniformes: Torpedinidae) e
algumas enguias. E há ainda outros personagens – como sua filha Aquagirl, que resiste a altas pressões em
nível de mar profundo, à semelhança do que ocorre com os cachalotes, Physeter catodon Linnaeus, 1758
(Cetacea: Physeteridae). Todas essas peculiaridades podem trazer consigo um primeiro contato, mesmo
que seja, um tanto surreal, com a vida marinha e seus componentes fundamentais, podendo ser usada
como instrumento de Divulgação Científica no que diz respeito ao conhecimento de ciências e o desejo real
de exploração e pesquisa dos animais marinhos. Sendo assim, o presente trabalho tem a intenção de
contribuir para despertar um novo ponto de vista acerca do desenho Aquaman, desconstruindo a ideia de
ser apenas uma comum animação, para erguer os benefícios a Divulgação Científica, tornando a
aprendizagem de certos conceitos mais clara e consistente. A popularidade do Aquaman tende a crescer
com o lançamento do filme Liga da Justiça e seu filme solo, criando maior número de seguidores e curiosos
por esse herói marinho.

Palavras-chave: biologia marinha, cultura pop, quadrinhos, zoologia.
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Vixen: Biodiversidade, luta e representatividade

Janssen Marques de Vasconcelos¹* & Leticia dos Santos Soares²
¹Instituto de Biociências, UNIRIO

²Instituto de Matemática e Estatística, UERJ
*janssen.mv13@gmail.com

Mari Jiwe McCabe, mais conhecida como Vixen, é uma super-heroína criada por Gerry Conway, Curt Swab e
Bob Oksner, da editora estadunidense DC Comics. Foi a primeira personagem afro-americana a
protagonizar uma série, cancelada antes da publicação, no ano de 1978. Três anos depois teve sua primeira
aparição em Action Comics no. 521 de julho de 1981. Nascida em uma pequena vila na fictícia nação
africana de M'Changa, Mari cresceu ouvindo sobre a lenda do totem de Tantu. Segundo a lenda, o guerreiro
Tantu pediu à deusa Ananse, que possuía a forma de uma aranha, para criar um totem com a capacidade de
dar a quem o possuísse a habilidade de utilizar todos os poderes do reino animal, desde que fosse
empregado para o bem. Esse artefato mágico foi passado ao longo das gerações da família Jiwe, mantendo-
se na posse do reverendo da vila e pai de Mari, Richard Jiwe. O irmão de Richard, General Mustapha
Maksai, assassina-o para obter o totem e usufruir de seu poder. Sem família, uma vez que sua mãe havia
sido morta há alguns anos, Mari se muda para os Estados Unidos da América e se torna uma modelo bem-
sucedida. Com o dinheiro de seu trabalho ela viaja pelo mundo e em uma de suas viagens retorna à África
onde rouba o totem de seu tio, e se torna Vixen. Seguindo a tendência das HQ s em possuir personagens
que dialogam com o cenário zoológico, Vixen representa um forte elemento de estudo da zoologia cultural.
Nessas circunstâncias, para a realização deste trabalho foi feito um compilado de informações em sites,
revistas e publicações sobre as habilidades dos animais que ela adquire, bem como as suas classificações:
aranha [(Arachnidae: Araneae) - aderência física]; enguia elétrica [Electrophorus electricus Linnaeus, 1766
(Gymnotiformes: Gymnotidae) - eletrocinese]; lobo [Canis lupus Linnaeus, 1758 (Canivora: Canidae) - olfato
aguçado]; águia [Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758 (Accipitriformes: Accipitridae) - visão melhorada]; falcão
[Falco sp. Linnaeus, 1758 (Falconiformes: Falconidae) - vôo]; crocodilo [(Crocodylia: Crocodylidae) - cura
acelerada]; sapo [Amphibia: Anura (Merrem, 1820) - salto]; louva-a-deus [(Dictyoptera: Mantodea) -
reflexos]; guepardo [Acinonyx jubatus Schreber, 1775 (Carnivora: Felidae) - velocidade]; formiga [Insecta:
Hymenoptera (Linnaeus, 1758) -força]; golfinho [Cetacea: Delphinidae (Gray,1821) - natação]; serpente
[(Squamata: Serpentes) - constrição]; gato [Felis catus Linnaeus, 1758 (Carnivora: Felidae) - visão noturna].
É interessante notar que a personagem pode obter uma mesma habilidade de animais diferentes, como por
exemplo, fo ça sobre-hu a a , adquirida tanto de gorilas [Gorilla gorilla Savage, 1847 (Primates:
Hominidae)] como elefantes [Loxodonta sp. Blumenbach, 1797 (Proboscidae: Elephantidae)]. Por conta
disso é difícil determinar precisamente toda diversidade de características animais que Vixen já assumiu.

Palavras-chave: HQ s, Mari, Tantu, totem, zoologia cultural.
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Os animais presentes nas histórias do HOMEM-ARANHA SUPERIOR: uma análise à luz da Zoologia

Luís Gustavo Fernandes Cavalcanti* & Elidiomar Ribeiro Da-Silva
Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, UNIRIO

*cavalcantiluisgustavo@gmail.com

É notória a associação de animais com a cultura em nosso cotidiano, desde filmes a histórias em quadrinhos
(HQ s). Associar Zoologia à cultura é uma ferramenta comumente usada nas inúmeras formas de relações
humanas nos meios extra acadêmicos. Sabe-se que a Ciência pode proporcionar uma melhor qualidade de
vida à sociedade e se pode observar uma polarização mundial quanto à Ciência e desenvolvimento: de um
lado os países com domínio de criação, produção e inovação científica, do outro lado aqueles que usufruem
desses produtos e inovações. Ter uma sociedade apta para valorizar a Ciência e gerar cultura científica não
é o mesmo que ter um grupo seleto de cientistas reconhecidos mundialmente. Aliar a cultura com a
Zoologia nos remete à Biologia Evolucionista e à Teoria Memética. Tudo o que se pode aprender pelo
exemplo são memes : palavras, estilos, trejeitos, histórias, canções, opiniões. HOMEM-ARANHA SUPERIOR (THE

SUPERIOR SPIDER-MAN, no original) é uma série de HQ s publicada pela Marvel Comics, em 2013 e 2014. Nessa
série, a mente do Dr. Octopus controla o corpo de Peter Parker. Um vilão no controle do corpo de um herói,
novas equipes formadas, muitos personagens com referências zoológicas foram apresentados. Analisou-se
os animais presentes nessa série, interpretando os personagens à luz da Zoologia, alocando-os em táxons e
os dividindo em Criaturas, Herói, Anti-Herói e Vilão de acordo com sua índole/caráter. Foram catalogados e
classificados os personagens inspirados em animais, após leitura minuciosa das 19 edições lançadas no
Brasil (Editora Panini, 2015-2016), interpretando-os à luz da Zoologia, através da classificação taxonômica.
Efetuou-se "print screens" (fotos) das imagens das HQ s em que aparecem associações animais a fim de
conseguir reunir a maior quantidade de dados sobre cada animal. Posteriormente foram avaliados e
agrupados com auxílio de livros e da internet. Foram classificados 44 indivíduos, sendo cerca de 56,8% em
Chordata, 31,8% em Arthropoda, 4,6% em Cnidaria, 4,6% em Mollusca e 2,2% em Nematoda. O maior
número de Chordata (principalmente Mammalia) pode ser justificado pelo grupo ter maior proximidade
filogenética com o ser humano. Dos 29 indivíduos agrupados de acordo com seus limites éticos, cerca de
51,7% podem ser classificados como vilões, 41,3% como heróis e 7,0% como anti-heróis. Acredita-se que a
existência de um maior número de vilões ocorra para engrandecer os poderes e soluções do personagem
principal, e porque tem-se um vilão no controle do corpo do tradicional herói (adquirindo as qualidades de
herói e sendo caracterizado como um anti-herói), atuando de modo mais p ag áti o e violento, logo,
fomentando o aparecimento de mais vilões para desafiar seus limites. Assim, o presente estudo contribui
para firmar o meio alternativo de ensino e aprendizado acadêmico que é a Zoologia Cultural. Essa relação e
proximidade podem promover maiores estímulos a estudos sobre comportamento, fisiologia, importância
econômica/ecológica e preservação desses animais e seus ecossistemas, buscando meios de comunicação a
favor da divulgação e desenvolvimento da Ciência.

Palavras-chave: Ciência, cultura, divulgação, herói, memética.

14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 30



Luís Gustavo Fernandes Cavalcanti & Elidiomar Ribeiro Da-Silva

14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 31



Da escuridão à luz da Ciência: Batman, o homem-morcego

Vanessa Marques e Silva*; Munique Muniz dos Santos & João Marcos Vieira Lima
Ciências Biológicas – Faculdade Souza Marques

*vanessamarks18@gmail.com

O popular herói Batman, cuja identidade civil é Bruce Wayne, surgiu da escuridão para os quadrinhos como
o morcego mais querido da literatura. Foi criado por Bill Finger e Bob Kane, pela DC Comics. Bruce era
apenas um menino de 6 anos quando caiu em uma caverna no terreno que pertencia à sua família, na
cidade de Gotham. A caverna estava repleta de morcegos e, anos mais tarde, o trauma pelo acidente foi
revertido em uma aparência do mamífero voador que lhe causou pavor. Com o assassinato dos pais de
Bruce, surgiu assim o cenário para o nascimento do Batman, com as mesmas características do morcego nas
noites da cidade de Gotham, onde luta por justiça. A caracterização do morcego dos quadrinhos segue
basicamente a morfologia do morcego-negro, pertencente à espécie Barbastella barbastellus Schreber,
1774 (Chiroptera: Vespertilionidae). A semelhança entre o homem-morcego e o mamífero alado real é
evidente e pode ser percebida em sua máscara, roupa, asas e hábito noturno. Bruce utiliza seu poder e
dinheiro para fabricar equipamentos e trajes, além de ser naturalmente hábil no combate aos adversários e
no uso de artefatos para defesa. Já os morcegos, são mamíferos fundamentais para a natureza, pois atuam
contra o desmatamento dispersando sementes (quiropterocoria) - transportando apenas a semente ou
dispersando o fruto com a semente - e mantendo a população de insetos controlada. Além disso, grandes
quantidades de guano (nome dado aos seus dejetos) produzidas pelas colônias são usadas, de forma
importante, como fertilizante agrícola. A espécie B. barbastellus pode não ser a maior dispersora de
sementes – outras quatro espécies, Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758), Sturnira lilium (E. Geoffroy,
1810), Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843) e Artibeus lituratus (Olfers, 1818), que pertencem à família
Phyllostomidae, têm mais destaque nesse aspecto. O fato é que a associação a um personagem
tremendamente popular pode ter papel crucial para a popularização dos morcegos, uma vez que inicia o
despertar do desejo de conhecer mais sobre esses animais, pois Chiroptera foi a referência à criação do
personagem citado. O trabalho tem como objetivo abordar a grande valia no campo da Ciência,
contribuindo para o estudo de hábitos dos quirópteros (morcegos), trazendo à tona peculiaridades desses
mamíferos voadores. Usando a popularidade do herói " o ego , pode-se, através de divulgação científica,
mostrar ao público o quanto os morcegos podem ser interessantes e importantes, além de se elucidar
dúvidas sobre esses mamíferos, resultando em discussões sobre educação ambiental e a preservação das
espécies.

Palavras-chave: cultura pop, divulgação científica, quadrinhos, zoologia.
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A análise da animação PROCURANDO DORY no processo de ensino-aprendizagem em Biologia no 
Ensino Médio

Amanda Pontes Lopes¹* & Everaldo de Santana Silva²
¹Fundação Técnico-Educacional Souza Marques

²Programa de Pós-graduação (Doutorado) em Meio Ambiente, UERJ
*amandaponteslopes@gmail.com

A Biologia faz parte do cotidiano de todos, porém é um desafio para os professores fazer com que seus
alunos consigam interligar conceito e realidade sem fazer uso da memorização, pois um ensino pautado por
este método descaracteriza essa disciplina enquanto ciência. Atualmente temas relativos à área de
conhecimento da Biologia vêm sendo mais e mais discutidos pelos meios de comunicação. Com o acesso
mais fácil às produções cinematográficas, com seus avanços, acaba por facilitar sua utilização e boa
aceitação do corpo discente. Este trabalho teve como objetivo, avaliar o nível crítico dos 27 alunos
pertencentes a duas turmas do segundo ano do Ensino Médio sobre conceitos biológicos contidos na
produção cinematográfica PROCURANDO DORY (Disney, 2016), para isso foi utilizado questionário de três
perguntas abertas visando identificar o grau de conhecimento sobre algumas temáticas de Zoologia e
Ecologia contidas na animação. Como resultado os discentes apontaram 71 pontos corretos e 76 de pontos
errôneos em todo longa-metragem. Em uma análise da veracidade dos apontamentos dos alunos, notou-se
que dos 71 pontos ditos como corretos, 95,77% estavam realmente corretos, 4,23% errados. Dos 76 pontos
ditos como errôneos, em 1(um) não foi possível analisar a veracidade, pois a resposta dada era vaga; das 75
respostas possíveis de serem analisadas 58,67% estavam corretas e 41,33% estavam erradas. Foi observada
uma visão crítica coerente dos alunos sobre os conceitos difundidos no filme, sugerindo assim que esse
processo pode servir como instrumento pedagógico formal na construção do ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: biologia marinha, educação, filme, ferramenta pedagógica.
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O REI LEÃO e a sua utilização como ferramenta pedagógica na educação

Aline Silva Dejosi Nery1*; Willian Alves Pereira1; Eliza da Cunha Cabral2; José Antônio Dias2 & 
Rayane Saraiva da Cruz2

1Educação em Ciências e Saúde, NUTES, UFRJ 
2Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde, COC/FIOCRUZ

*alinesnery@gmail.com

Quem nunca ficou animado quando o professor chegou à sala dizendo que a aula do dia seria sobre um
filme? Os filmes são ótimos recursos didáticos quando trabalhados por docentes, pois além de fugirem da
monotonia, despertam o imaginário das crianças. Nessa linha, o presente trabalho apresenta como o longa-
metragem O REI LEÃO (THE LION KING, 1994), da produtora The Walt Disney Company, pode ser utilizado
como uma ferramenta pedagógica nos estudos de ecologia, botânica e zoologia nas disciplinas de Ciências
no Ensino Fundamental e de Biologia no Ensino Médio. Desde a admirável paisagem africana, o Rei Leão
reina como uma das grandes produções do cinema. O épico fala da relação entre o rei leão Mufasa
[Panthera leo (Linnaeus,1758) (Carnivora: Felidae)] e seu inocente e curioso filhote Simba, que é afastado
do trono e vai ao exílio. Na companhia dos amigos, o suricato Timão [Suricata suricatta (Schreber, 1776)
(Carnivora: Herpestidae)] e o javali-africano Pumba [gênero Phacochoerus (F. Cuvier, 1826) (Artiodactyla:
Suidae)], Simba se omite de suas responsabilidades de futuro rei e adota o descontraído estilo de vida
Hakuna Matata , mas o enigmático mandril Rafiki [Mandrillus sphinx (Linnaeus, 1758)] precisa ajudar

Simba a recuperar seu legítimo destino no ciclo da vida. Aulas feitas através de animações cinematográficas
podem auxiliar no processo de formação dos alunos no estudo de ciências naturais, contribuindo não só
para a auto reflexividade como também para a construção do conhecimento crítico a partir das questões
discutidas no contexto da animação. Assim, o longa pode colaborar de forma educativa, dinâmica, criativa,
inovadora, sensível e ousada dentro do estudo temático, mostrando elementos para além dos livros
didáticos. É, porém, essencial que esse recurso seja explorado da melhor maneira possível, para que não se
torne apenas um passatempo para os alunos, mas sim contribua para fazer com que eles conversem sobre
o enredo, analisem e discutam a obra, assim estabelecendo uma relação entre a história da animação e os
conhecimentos da matéria. É imprescindível no processo a ação do professor, sempre conduzindo e
mediando as atividades, garantindo que o conteúdo das matérias esteja sempre presente. O exuberante
desfile de espécies da fauna pode ser usado, por exemplo, como instrumento introdutório à zoologia e ao
gosto pelos animais, e as relações ecológicas e a vegetação da savana africana para exemplificar a ecologia
e a botânica, respectivamente. Dessa forma, o filme vem a ser um interessante meio de introduzir o
assunto, despertando a curiosidade e motivação, facilitando o desejo do aluno em aprofundar o estudo ao
tema ambiental.

Palavras-chave: Ciências, Disney, diversidade, Ecologia, ensino, mídia.
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Análise das animações VIDA DE INSETO e FORMIGUINHAZ como potenciais difusores da mirmecologia

Paula Ferreira Grossi¹*; Rodrigo Antônio Esteves Filardi² & Jarbas Marçal Queiroz³
1Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, ICBS, UFRRJ

2Curso de Engenharia Florestal, IF, UFRRJ
3Departamento de Ciências Ambientais, IF, UFRRJ

*grossi.paula@live.com

A relação entre ensino e aprendizagem deve apresentar métodos mais interativos que estimulem o
pensamento crítico e o debate, contextualizando a realidade do aluno com o conteúdo a ser abordado. Este
trabalho tem por objetivo analisar as informações sobre as formigas (Hymenoptera: Formicidae) nos filmes
VIDA DE INSETO (Pixar Animation Studios; Walt Disney Pictures – 1998) e FORMIGUINHAZ (DreamWorks
Animation – 1998). Essas animações foram lançadas com apenas dois meses de diferença e, apesar de
possuírem histórias parecidas, apresentam abordagens diferenciadas. Em VIDA DE INSETO há uma animação e
linguagem mais infantil comparado com FORMIGUINHAZ. Em ambas as produções é possível observar diversas
informações importantes para que seja trabalhado como ferramenta de difusão científica, como a
organização do formigueiro, a diferenciação em castas e suas relações com os demais insetos, como por
exemplo, o pulgão (Hemiptera: Aphididae), que possui uma relação de esclavagismo com as formigas e se
faz presente em ambas as obras. Em VIDA DE INSETO o nome da princesa é Atta faz referência a um gênero de
formigas cortadeiras, conhecidas como saúva (tribo Attini). No filme FORMIGUINHAZ as diferentes formigas
possuem nomes inspirados no mundo real. Em ambas as produções é possível identificar alguns erros
devido a sua licença poética, mas esses não são relevantes comparados a seu potencial educativo, podendo
ser utilizadas como ferramenta complementar à formação social, intelectual e moral. Podem ser aplicados a
todos os níveis de ensino, do fundamental à graduação, desde que utilizado com o intermédio de um
profissional. Desse modo, essas informações auxiliam na desmistificação a respeito da opinião popular
sobre as formigas, que constantemente são vistas como pragas, além de tornar possível um levantamento
sobre diversos conceitos que demonstram a importância ecológica desses insetos.

Palavras-chave: divulgação científica, ecologia, formigas, zoologia cultural.
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A história em quadrinhos Turma do Horácio e a série Power Rangers: um olhar sobre a 
diversidade animal / paleontológica

Vanessa Messias da Silva
Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade, FFP, UERJ

vannessamessias@gmail.com

A presença dos animais dentro do universo lúdico e imaginário pode ser considerada um elemento próprio
da cultura infanto-juvenil. O quadrinista Mauricio de Sousa, dentro de sua obra, criou o personagem
Horácio, na década de 1960, como um filhote de tiranossauro (Saurischia: Tyrannosauridae) e amigo do
personagem Piteco (humano pré-histórico). Esse personagem ganhou espaço dentro da revista em
quadrinhos da Turma da Mônica. Nesse contexto, observa-se que no enredo da Turma do Horácio
destacam-se cinco grupos de animais: tiranossauros (personagens Horácio, Simone e Lucinda), estegossauro
(Ornithischia: Stegosauridae) (personagem Estego), pterossauro (Pterosauria) (personagem Alfredo),
tecodonte (Archosauria) (personagem Tecodonte) e brontossauro (Saurischia: Diplodocidae) (personagem
Brontosauro). Já na década de 1990, estreou no Brasil a série Power Rangers, que retrata a luta de jovens
heróis para salvar o planeta, com a ajuda de forças sobrenaturais e veículos robóticos. Observa-se que das
25 versões da série, sete trazem como destaque os animais: a temporada chamada Mighty Morphin Power
Rangers, de 1993, que tem em seu enredo principal os dinossauros; a temporada Mighty Morphin Power
Rangers, de 1994, que relata a presença de animais místicos; a temporada de 2002, chamada de Power
Rangers Força Animal, que tem como tema os animais selvagens; a temporada Dino Thunder, de 2004, que
tem como tema central dinossauros e natureza; a temporada de 2008, chamada de Power Rangers Fúria da
Selva, com o tema de animais selvagens e artes marciais; e, novamente com o tema de dinossauros, as
temporadas Power Rangers Dino Charge, de 2015, e Power Rangers Dino Supercharge, de 2016. Dentro
dessas versões, destaca-se na série infanto-juvenil a presença dos veículos robóticos (megazords) em
formatos de animais, por vezes dinossauros e outros animais pré-históricos. Assim, identificam-se
tiranossauro, mastodonte (Proboscidea), triceratrops (Ornithischia: Ceratopsidae), tigre dente-de-sabre
(Carnivora: Felidae), pterodáctilo (Pterosauria), dragão, leão [Panthera leo (Linnaeus, 1758) – Carnivora:
Felidae], unicórnio, grifo, fênix, macaco (Primates), lobo (Canis lupus Linnaeus, 1758 – Carnivora: Canidae),
sapo (Anura), urso (Carnivora: Ursidae) e garça (Pelecaniformes: Ardeidae). O presente trabalho tem por
objetivo fazer analogias entre os animais reais e os animais imaginários da história em quadrinhos de
Mauricio de Souza e da série Power Rangers, discutindo como os dois gêneros midiáticos podem auxiliar na
percepção da cultura popular, sua relação com os animais e seu potencial de uso nas aulas de Ciências e
Biologia. Observa-se que a inspiração nos animais para o enredo da história em quadrinhos e da série, além
de colaborar como recurso pedagógico potencial para educadores, também auxilia na compreensão do
imaginário popular referente aos dinossauros. Por fim, também se destaca como as diferentes linguagens
(vídeo e história em quadrinhos) compõem a cultura popular e podem ser explorados dentro da cultura
escolar.
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Animais nas histórias em quadrinhos a serviço da divulgação científica

Rayane Saraiva da Cruz¹*; Aline Silva Dejosi Nery²; José Antônio Dias¹ & Eliza da Cunha Cabral¹
¹Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde, COC, FIOCRUZ
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*saraivarayane@gmail.com

Desde a primeira metade do século XX, observa-se um crescente interesse dos cientistas e acadêmicos em
expandir o conhecimento e levá-lo para além dos centros de pesquisa. Com isso, as informações científicas
foram ganhando espaço nos jornais, revistas, programas de televisão e, posteriormente, sites de notícia.
Atualmente, é possível encontrar elementos da ciência em diversos produtos, principalmente nas histórias
em quadrinhos (HQ s). Algumas HQ s têm seus personagens inspirados em animais, como camundongos
(Mickey Mouse e Super Mouse), aves (Pato Donald, Zé Carioca, Pica-Pau), gatos (Gato Félix, Garfield), ursos
(Zé Colméia e Balu), cães (Snoopy, Bidu e Scooby Doo). Nas histórias de super-heróis também é possível
encontrar referências a animais, como o Homem-Aranha, Pantera-Negra, Homem-Formiga, Tartarugas
Ninjas entre outros. Observa-se que muitas HQ humanizam os personagens animais para apresentar termos
e conceitos científicos de forma que os leitores compreendam e associem as ideias a algo presente em seu
cotidiano. Este trabalho utilizou dez histórias em quadrinhos do HORÁCIO E SEUS AMIGOS DINOSSAUROS, para
compreender como as HQ s abordam temas de ciência. A escolha dessa HQ foi realizada através dos
seguintes critérios: (1) ter animais como protagonistas das histórias; (2) abordar assuntos de ciência; (3)
possuir linguagem clara e acessível para um público não especializado. Foi utilizado, neste estudo, o método
de análise do discurso para verificar a universalidade dos temas abordados e o discurso utilizado nos
quadrinhos. A partir do mesmo foi possível observar que os animais dos quadrinhos possuem carisma e
potencial para introduzir conceitos científicos e aproximar o público das informações e inovações da
ciência. Confirmou-se nos resultados que os discursos das HQ s analisadas transmitem informações
científicas e possuem uma linguagem acessível, capaz de alcançar um público mais amplo e heterogêneo.
Encontrou-se, também, a abordagem de temas que possibilitam os leitores refletirem sobre a importância
de ações ambientais e climáticas. Reiterando que as histórias em quadrinhos do Ho á io e seus amigos
di ossau os podem colaborar com a divulgação de temas ligados a ciência.
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Um voo rasante nos desenhos animados: representatividade das aves em animações infanto-
juvenis

Fernanda Avelino-Capistrano* & Luis Augusto Peres
Curso de Ciências Biológicas, Faculdades São José

*fernandaacsilva@yahoo.com.br

As aves são animais muito presentes no dia-a-dia dos seres humanos. Seja através da alimentação, na
religião ou simplesmente como animais de estimação, as aves vêm perpetuando sua participação na nossa
vida e na nossa cultura. Dessa forma, não é estranho a grande presença desses animais em desenhos
animados veiculados em séries e filmes. Nesse sentido, o presente trabalho realizou um levantamento da
presença de representantes do grupo Aves em desenhos animados (séries, curtas e longa metragens)
lançados entre 1975-2015, onde os personagens fossem animais. A busca foi realizada na base de dados do
Internet Movie Data Base (IMDB), onde estes foram pré-selecionados e analisados; apenas os que possuíam
personagens pertencentes à classe Aves foram separados para a classificação taxonômica dos personagens.
Um total de 905 obras foi analisado e 4.383 personagens foram encontrados, onde 3.874 eram animais
vertebrados. Dentre os vertebrados, as aves corresponderam a 12,1% do total, onde 149 eram personagens
protagonistas e 318 eram personagens coadjuvantes. A ordem mais representativa foi Anseriformes, que
representou 20,0% das aves, seguido de Passeriformes com 17,1%, Sphenisciformes com 12,1% e
Galliformes com 11,9%. Mais uma vez animais domésticos tiveram uma grande representatividade dentre
os personagens presentes nos desenhos animados. Entretanto, alguns grupos, como as ordens Strigiformes,
Columbiformes, Psittaciformes, Ciconiiformes, Falconiformes e Charadriiformes apesar de possuírem uma
grande relação com os seres humanos, tiveram uma representação variando entre 3,6-8,7% do total dos
personagens. Os Strigiformes, apesar de não ser o grupo com maior representatividade no número total de
personagens, foi o segundo grupo que obteve o maior número de protagonistas (20,4%), perdendo apenas
para os Anseriformes (21,8%). A utilização de animais em filmes infantis é muito comum, objetivando tanto
a transmissão de informações comportamentais e morais, como também a diversão. As aves sempre
estiveram associadas a várias atividades humanas e, em muitos desenhos animados, essas associações se
fazem presentes. Numa proposta educacional, as aves presentes em desenhos animados poderiam ser
utilizadas para exemplificar problemas ambientais – como nos filmes RIO e HAPPY FEET – ou mesmo realizar
conexões entre esses animais e o conteúdo das aulas de biologia, transcendendo a mensagem do filme em
uma proposta didático-pedagógica.

Palavras-chave: animais domésticos, biodiversidade, cinema de animação.
Apoio: Faculdades São José.

14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 44



Fernanda Avelino-Capistrano & Luis Augusto Peres

14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 45



Fuleco: desventuras de uma mascote ameaçada

Eliza da Cunha Cabral1*; Aline Silva Dejosi Nery2; Rayane Saraiva da Cruz1 & José Antônio Dias1
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*elizacunhacabral@gmail.com

Obviamente que nenhum torcedor brasileiro consegue esquecer a derrota de 7 a 1 que Seleção Brasileira
de Futebol sofreu da Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. O que talvez
poucos se lembrem é que tal Copa teve uma mascote bem apropriada, Fuleco, personagem inspirado no
tatu-bola [(Tolypeutes tricinctus (Linnaeus,1758) - Xenarthra: Dasypodidae]. À época, quando saiu a decisão
de que o tatu-bola seria a mascote da Copa de 2014, a ONG (organização não governamental) Associação
Caatinga, que defendeu a candidatura do animal à mascote da Copa, acreditava que seria o trampolim para
uma maior conscientização e medidas mais ativas para proteção do mamífero, que corre o risco de
desaparecer. Porém, não foi exatamente o que aconteceu. Em uma entrevista, o presidente da Associação
Caatinga revelou que a mascote não fez discursos ambientais e nem falou sobre a ameaça de extinção do
tatu-bola em suas aparições, e que poucas pessoas sabiam que o Fuleco era um tatu-bola. Houve também
um impasse na época com a FIFA (Federação Internacional de Futebol), que ofereceu uma quantia bem
menor que o esperado para ajudar na preservação da espécie e do seu habitat. Para conseguir recursos, a
Associação Caatinga confeccionou bonecos de pelúcia com cores diferentes do Fuleco e vendeu em seu site,
visto que nenhuma parte do dinheiro da venda das pelúcias da mascote fora destinado para a preservação
da espécie. No entanto, em 2014, o tatu-bola ganhou um plano de preservação no Ceará, o que dificilmente
aconteceria sem a influência da escolha da mascote da Copa. O objetivo desta pesquisa foi investigar a
situação atual do tatu-bola após ter sido o animal inspirador da mascote da Copa do Mundo de 2014,
analisando se a escolha da mascote teve influência na preservação dessa espécie e da Caatinga. Diante
disso, pudemos visualizar, a partir de dados obtidos pela Lista Nacional da Fauna Brasileira Ameaçada de
Extinção, que a espécie endêmica tatu-bola se mantém inclusa na categoria e pe igo . No ano de 2016,
foi lançado o Programa de Conservação do Tatu-Bola pela Associação Caatinga, com o apoio da Fundação
Grupo Boticário de Proteção à Natureza, o que mostra, através de dados, uma pequena evolução na
preservação dessa espécie. Claramente a mascote não atuou diretamente na preservação do tatu-bola e
seu habitat, tendo apenas sido inspirada no animal, porém indiretamente sua escolha chamou atenção para
essa espécie ameaçada, o que trouxe apoio político e financeiro de algumas organizações para sua
preservação.
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Vítimas de uma guerra que não é deles: reflexões sobre os animais em zonas de conflito, com 
base na HQ OS LEÕES DE BAGDÁ

Elidiomar Ribeiro Da-Silva
Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, UNIRIO

elidiomar@gmail.com

Em 2003, quatro leões [Panthera leo (Linnaeus, 1758) – Carnivora: Felidae] fugiram do Zoológico de Bagdá,
Iraque, após uma sequência de bombardeios impostos pelos Estados Unidos. Com base nesse fato, Brian K.
Vaughan escreveu a graphic novel OS LEÕES DE BAGDÁ (PRIDE OF BAGHDAD, DC Comics, 2006), esplendidamente
ilustrada por Niko Henrichon. Em uma convenção sobre cultura pop, o roteirista definiu a obra, de modo
brilhantemente sintético, como sendo a Guerra do Iraque sob o ponto de vista dos a i ais . Animais que
protagonizam a história, servindo para dar corpo aos questionamentos acerca do imperialismo
estadunidense. Na HQ, considerada herdeira das parábolas de Esopo, os leões cativos Ali, Zill, Safa e Noor
ganham a liberdade em uma cidade destroçada pela guerra. Outros animais, em situação igualmente
desoladora, participam em grau de maior ou menor importância. Dentre os mamíferos, o traço talentoso do
ilustrador possibilitou a identificação dos seguintes: Artiodactyla - Connochaetes taurinus (Burchell, 1823),
Gazella thomsonii Günther, 1884, Oryx leucoryx (Pallas, 1777), Syncerus caffer (Sparrman, 1779) (Bovidae),
Camelus dromedarius (Linnaeus, 1758) (Camelidae), Giraffa sp. (Giraffidae); Carnivora - Ursus arctos

Linnaeus, 1758 (Ursidae); Perissodactyla – Diceros bicornis (Linnaeus, 1758) (Rhinocerontidae), Equus

africanus asinus Linnaeus, 1758, E. ferus caballus Linnaeus, 1758, E. zebra Linnaeus, 1758 (Equidae);
Primates - Chlorocebus aethiops (Linnaeus, 1758) (Cercopithecidae); Proboscidea - Elephas maximus

Linnaeus, 1758, Loxodonta africana (Blumenbach, 1797) (Elephantidae). Outros representantes zoológicos
que aparecem ao longo da trama são um lagarto e algumas aves não identificáveis, além de tartarugas-
marinhas Caretta caretta (Linnaeus, 1758) (Testudinata: Cheloniidae). Na HQ, assim como na realidade
inspiradora, os leões são mortos por soldados estadunidenses, destino corriqueiro para animais que ousam
desafiar as selvas de pedra (reais e metafóricas) criadas pelo bicho-homem e sua civilização. Mesmo
quando estão no ambiente natural, os animais são alvo da sandice destrutiva humana durante conflitos. Na
Guerra do Golfo, ocorrida no início da década de 1990, as áreas naturais do Golfo Pérsico e arredores foram
bombardeadas. Poços de petróleo arderam em chamas, fazendo com que o conflito seja considerado um
dos mais destrutivos para o meio ambiente, tendo dizimado, segundo relatos da imprensa, várias
populações animais. Estima-se que de 15.000 a 30.000 aves tenham morrido por ação direta dos
derramamentos de petróleo e que suas áreas de nidificação também tenham sido drasticamente afetadas.
Tais desastres podem ter sido mais danosos no caso dos grupos de invertebrados, muitos com propensão a
endemismos, resultando em prejuízos inestimáveis à biodiversidade. A preocupação com o bem-estar
animal é tão pouco instituída entre os de nossa espécie que sequer é necessário um conflito bélico mais
formal para fomentar injúrias. Em confrontos e manifestações urbanas, fenômeno comum em países com
instabilidade política e social, a corda invariavelmente arrebenta do lado mais fraco, com danos para cães,
gatos, cavalos, roedores e toda a sorte de integrantes da fauna urbana. É impossível não perceber que os
perdedores de nossas guerras são sempre os mesmos.
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Zoologia monstruosa: os animais por trás dos seres misteriosos de ONE-PUNCH MAN

Clara Macedo Jacinto da Costa* & Rômulo Fagundes Sodré
Instituto de Biociências, UNIRIO

*claraparaiso@gmail.com

No ano de 2009 começou a ser publicada a história de ONE-PUNCH MAN, que desde então vem se tornando
um dos títulos mais populares entre os leitores de quadrinhos japoneses. A trama se passa em uma Terra
fictícia onde é cada vez mais frequente o aparecimento de se es iste iosos , criaturas monstruosas que
podem surgir a partir de humanos, animais ou até mesmo objetos. O objetivo deste trabalho é catalogar
todos os seres que tiveram animais usados como base para a sua criação e identificar os grupos
taxonômicos aos quais eles estão relacionados. Foi recolhido material dos primeiros 80 capítulos do mangá
e 108 da webcomic, o que corresponde a todo o material publicado até o momento em que este resumo foi
escrito. Foram somente registrados os se es iste iosos que chegaram a receber algum tipo de
identidade na história (por exemplo, personagens que foram usados apenas como p ee hi e to de
cenário não foram contabilizados). Dos 102 monstros encontrados, 47 tiveram inspiração em animais, seja
diretamente ou em apenas algumas características. Todos esses personagens foram classificados até o
menor grupo taxonômico possível, revelando que foram usados um total de quatro filos (Arthropoda,
Chordata, Mollusca e Platyhelminthes), 12 classes (Actinopterygii, Amphibia, Arachnida, Aves, Cephalopoda,
Chilopoda, Chondrichthyes, Gastropoda, Insecta, Malacostraca, Mammalia e Trematoda) e 21 ordens
(Accipitriformes, Anura, Artiodactyla, Blattodea, Carnivora, Chiroptera, Coleoptera, Decapoda, Diptera,
Falconiformes, Hemiptera, Lamniformes, Mantodea, Octopoda, Passeriformes, Primates, Pulmonata,
Rodentia, Siluriformes, Soricomorpha e Strigeidida) de animais como inspiração. A quantidade e a
diversidade de grupos taxonômicos presentes na história podem se tornar uma importante ferramenta para
ligar o conhecimento teórico dado em sala de aula a algo com que os alunos apresentem familiaridade.

Palavras-chave: cultura popular, mangá, zoologia.
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Zumbis na zoologia: os animais presentes na HQ THE OTHER DEAD

Thiago Rodas Müller de Campos1*; Tamires da Costa Santos²; Diego Paschoa Trindade1 & 
Elidiomar Ribeiro Da-Silva1

1Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, UNIRIO
²Faculdade de Medicina Veterinária, UFF

*thiago.rodas.muller@gmail.com

De uns tempos para cá tem havido crescente interesse acadêmico em temas da chamada cultura pop, na
medida em que muitos pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento passaram a incorporá-los a
seus estudos formais. THE OTHER DEAD é uma série de histórias em quadrinhos (HQ) pioneira em utilizar
animais como alvo de uma infecção zumbi. Publicada no ano de 2013 pela editora estadunidense IDW
Publishing, a estória ainda não foi lançada no Brasil. Este trabalho teve como objetivo inventariar os grupos
zoológicos não-humanos incluídos na HQ e, para tal, o título foi cuidadosamente inspecionado, sendo os
animais presentes identificados até o menor nível possível, segundo os procedimentos corriqueiros da
taxonomia zoológica. No total, foram encontradas 37 referências a animais, dentre os quais 18 tiveram
aparição apenas em capas e ilustrações de edições especiais, e não no enredo da trama. Seis animais
reanimados pertencem ao núcleo urbano, 14 ao rural e 17 ao selvagem. Os grupos taxonômicos constantes
na HQ são Mammalia (25), Reptilia (4), Aves (4), Arthropoda (2), Amphibia (1) e Chondrichthyes (1). Os
mamíferos presentes foram: Cervidae; Connochaetes Lichtenstein, 1812; Gazella de Blainville, 1816;
Phacochoerus Cuvier, 1826 (Artiodactyla); Ailuropoda melanoleuca (David, 1869); Canis lupus familiaris

Linnaeus, 1758; C. lupus Linnaeus, 1758; Hyaenidae; Mephitidae; Panthera leo (Linnaeus, 1758); P. tigris
(Linnaeus, 1758); Procyon lotor (Linnaeus, 1758); Taxidea taxus (Schreber, 1777); Ursidae (Carnivora);
Leporidae (Lagomorpha); Equus quagga Boddaert, 1785; Rhinocerotidae (Perissodactyla); Gorilla gorilla

Savage, 1847; Lemuroidea (Primates); Loxodonta africana (Blumenbach, 1797) (Proboscidea);
Erethizontidae; Rattus Fischer, 1803; Sciuridae (Rodentia); Trichechus Linnaeus, 1758 (Sirenia). Dentre os
répteis estão presentes Alligator Daudin, 1809 (Crocodilia); Chamaleontidae; Serpentes (Squamata);
Chelonia. As aves são Anatidae (Anseriformes); Cathartidae (Cathartiformes); Laridae (Charadriformes);
Phoenicopterus Linnaeus, 1758 (Phoenicopteriformes). Há também um sapo (Anura: Bufonidae), um
tubarão (Chondrichthyes: Squalidae), uma aranha (Arachnida: Araneae) e uma borboleta (Insecta:
Lepidoptera: Rhopalocera). Como não há outros títulos de HQ s com presença maciça de animais
zumbificados, para se interpretar os resultados é necessária a comparação com outra mídia, a dos filmes.
Segundo a bibliografia, os répteis são o grupo taxonomicamente predominante nos filmes de eco-horror em
geral, o que difere consideravelmente de nossos resultados, mostrando que ainda há campo para análises
mais aprofundadas. Em THE OTHER DEAD, o predomínio destacado de mamíferos provavelmente está
relacionado ao fato de ser esse o grupo no qual estamos filogeneticamente inseridos, podendo conferir ao
leitor a sensação de familiaridade. Nesse aspecto, destaca-se também a presença na trama de um típico
animal doméstico de companhia, o cão. Levando-se em conta o grande sucesso que produções midiáticas
de terror alcançam, especialmente entre os jovens, sua utilização em aulas de Zoologia e campanhas de
divulgação científica pode servir de chamariz para despertar a atenção e o interesse do público-alvo. E esse
contexto pode se aplicar à HQ em questão.
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Proposta de implantação de estudo eletivo associando quadrinhos e zoologia como forma de 
atender ao Novo Ensino Médio.

Luiz Rafael Silva da Silva
Grupo Educacional MOPI

Museu Nacional, UFRJ
profcien@gmail.com

Desde a virada do último século, nota-se que os quadrinhos deixaram de ser tratados de forma pejorativa e
preconceituosa pelos meios acadêmicos para começar a chamar a atenção do olhar da área pedagógica.
Cada vez mais observam-se trabalhos utilizando de quadrinhos, desenhos animados entre outras mídias do
imaginário lúdico como ferramenta transicional, auxiliadora do ensino por parte da utilização de
metodologias comparativas, como meio de aprendizagem nos diversos segmentos do Ensino Básico.
Segundo a Medida Provisória nº 746/2016, que estabelece o novo Ensino Médio, todas as escolas que
contêm este segmento precisarão ampliar sua carga para 1400 horas de maneira progressiva. Dentre esse
tempo, 40% da carga precisará ser composta por estudos eletivos dentre os cinco itinerários formativos
estabelecidos pela MP. Com isso, este trabalho propõe e organiza a implantação de um estudo eletivo que
associe zoologia e ferramentas lúdicas, como quadrinhos, para preencher parte da carga horária destinada
a esses estudos dentro do itinerário Ci ias da Natureza e suas te ologias . A proposta está dividida na
aplicação de três módulos de ensino, especificamente, A alogias e O se ações , em que será analisada
uma série de quadrinhos que abordam o conhecimento zoológico, proporcionando o estudante a
reconhecer o objeto de estudo e a proposta metodológica a ser abordada; Dese ho e Quadrinização , que
terá como objetivo a preparação do estudante para a produção de materiais e fornecer as ferramentas
necessárias para que o mesmo possa montar suas histórias em quadrinhos e A Zoologia em uad i hos
em que, paramentados das ferramentas e também da base científica, os alunos irão construir os seus
quadrinhos tendo como parâmetro os seguintes tópicos: o personagem deve apresentar alguma interação
com a zoologia; os quadrinhos elaborados não devem ser voltados exclusivamente para o campo educativo;
os conceitos científicos abordados devem estar corretos, não podendo haver incoerências durante o
desenvolvimento da história. Tal oficina proporcionará, dentro do desenvolvimento de habilidades,
momentos de aplicação da aprendizagem de forma divertida e lúdica, e ainda estimulará a produção de
materiais de divulgação científica que poderão ser distribuídos em instituições de ensino. Para as
instituições, supre a necessidade de oferecer um ensino associado ao contexto identitário da maior parte
dos jovens.
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A a ofo ia: u a pe spe tiva ao Ho e  edo de  A a ha

Fabiana Gama Chimes¹* & Amanda Pontes Lopes²
1Pós-Graduação em Educação e Divulgação Científica, IFRJ

2Ciências Biológicas, Faculdade Souza Marques
*fabichimes@gmail.com

Derivada da palavra grega arachne (aranha), a aracnofobia ou medo de aranhas é a fobia mais antiga e
mais comum na cultura ocidental. A aracnofobia pode ser considerada uma resposta evolutiva, já que desde
sempre as aranhas, especialmente as de peçonha mais ativa, têm sido associadas a infecções e doenças.
Assim, o medo de aranhas desencadeia uma resposta de repulsa em muitos indivíduos. O presente trabalho
tem o objetivo de utilizar a cultura pop para abordar o medo de aranha, através da citação de um famoso
personagem que tem seu nome ligado a esse aracnídeo. Relacionado a tal medo, tem-se um dos mais
famosos personagens das histórias em quadrinhos, que foi picado por uma aranha radioativa e ganhou
poderes de aracnídeos: o Homem-Aranha. Criado em 1962, o então anônimo Peter Benjamin Parker se
tornou um dos super-heróis mais aclamados de várias gerações. Licenciado pela Marvel Comics, o
personagem foi criado por Stan Lee e Steve Ditko, que assumiram que quase não o publicaram, com medo
de uma possível rejeição por parte dos leitores, já que aranhas não são animais dos mais queridos. Muito
pelo contrário, o Homem-Aranha acabou se tornando um sucesso, talvez por ter sido criado mais
humanizado, como uma pessoa normal, com problemas comuns, tais como falta de dinheiro e dramas
familiares, além de não ser um cara popular, bonito ou musculoso, ser perseguido no colégio e não ter sorte
com as mulheres. Só que, em meio a tudo isso, tem superpoderes e combate o crime, através de
habilidades como superforça, capacidade de dar enormes saltos e escalar paredes, além de ter um sexto
sentido que lhe alerta dos perigos. Buscando respostas sobre à qual espécie pertenceria a aranha que picou
Peter Parker, nos deparamos com a seguinte explicação. Em laboratório, foram realizados experimentos
visando o desenvolvimento de uma o a esp ie , geneticamente modificada, e que reunisse
características de outras três já existentes. A primeira seria do gênero Delena Walckenaer, 1837
(Sparassidae), que tem como principal vantagem a capacidade de saltar para capturar suas presas. Outra,
uma espécie não nomeada da família Filistatidae, seria conhecida por produzir teias muito resistentes. A
terceira espécie, completamente ficcional, teria reflexos muito eficientes, um tipo de premonição, e se
assemelharia às aranhas popularmente conhecidas como iú a eg a , do gênero Latrodectus Walckenaer,
1805 (Theridiidae). Através de divulgação científica, um super-herói picado por um aracnídeo pode mostrar
ao público o quanto as aranhas podem ser interessantes, elucidando dúvidas e causando curiosidades.
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Relatos da utilização da Cultura Pop nas aulas de Zoologia no Ensino Fundamental

Marcia Denise Guedes
Colégio Futuro Vip Pilares

mdguedes@gmail.com

Diante da dificuldade cada vez maior em se trabalhar com a Educação Básica, nos mais variáveis aspectos,
torna-se necessário lançar mão de estratégias, capazes de atrair o interesse desses alunos. Ao mesmo
tempo percebe-se, por parte de alguns, um total distanciamento do universo da fantasia e dos quadrinhos,
já que tudo gira em torno de games, redes sociais e coisas afins. Assim, surgiu a ideia da utilização de
personagens e atividades que remetessem ao universo dos quadrinhos e do cinema, a fim de captar, tanto
o interesse dos que o conhecem, como o daqueles que nunca tiveram contato com o mesmo. Com o
objetivo de aproximá-los desse universo, tem-se utilizado personagens de filmes, quadrinhos, games, etc.,
em questões de provas, exercícios e trabalhos de pesquisa. Em relação às questões em provas, percebe-se
uma atenção maior e uma diminuição na tensão por parte dos alunos, ao deparar-se com algo que para a
maioria, é familiar. Aos que não estão familiarizados com os mesmos, ou aos alunos disléxicos (que
precisam de enunciados ao pé da let a , cabe às vezes uma explicação a mais, o que não dificulta tanto o
trabalho. As pesquisas e trabalhos entregues são de excelente qualidade, no que diz respeito à utilização de
características dos seres estudados, na composição dos personagens. Também há ótimos resultados,
quanto ao reconhecimento de poderes de alguns super-heróis, baseados nas características dos animais
envolvidos, mesmo com eventual exagero na composição de alguns. A utilização de filmes para introduzir
alguns assuntos também traz ótimos resultados. Alguns exemplos de filmes utilizados são: VIDA DE INSETO

(1998), DINOSSAURO (2000), O SENHOR DOS ANÉIS (2001-2003), HARRY POTTER (2001-2011), A LIGA EXTRAORDINÁRIA

(2003), BOB ESPONJA (2004), LUCAS, UM ESTRANHO NO FORMIGUEIRO (2006), BEE MOVIE (2007), ANIMAIS FANTÁSTICOS

E ONDE HABITAM (2016), entre outros. Outra estratégia utilizada na divulgação da Cultura Pop entre os alunos
é a realização de trabalhos para o Dia da Cultura com temas referentes ao assunto, como foi feito na
construção de um submarino em uma sala, com base no livro/filme 20.000 LÉGUAS SUBMARINAS. Este ano,
será desenvolvido o tema: Ci ias e Cultura Pop , no qual serão mostrados os resultados de alguns
trabalhos desenvolvidos ao longo do ano. Elementos pertencentes aos personagens também são muito
bem aceitos, como a varinha de Harry Potter, usada para apontar o quadro. Relatos de algumas atividades e
resultados obtidos, assim como ideias para projetos futuros, foram demonstrados em palestra realizada no I
Colóquio de Zoologia Cultural (I CZC). Este trabalho tem como objetivo contribuir, tanto para o ensino de
Ciências na Educação Básica, como para a divulgação da Cultura Pop entre alunos desse segmento
educacional.
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A distopia encantada de Thomas Hobbes

Thiago Xisto de Oliveira
Departamento de Entomologia, Museu Nacional, UFRJ

thxisto@outlook.com

Thomas Hobbes (1588-1679), teórico político e filósofo inglês, é conhecido principalmente pela notável
obra intitulada LEVIATÃ – OU MATÉRIA, FORMA E PODER DE UM ESTADO ECLESIÁSTICO E CIVIL e pela popularização da
proposição o homem é lobo do ho e . Esse livro, publicado originalmente em 1651, retrata sua visão de
caos sobre o homem e o Estado numa batalha de todos contra todos, que apenas o absolutismo
monárquico pode conter. Este trabalho tem por finalidade analisar o uso da zoomorfia para justificar suas
ideias e exemplificar como histórias ficcionais são baseadas em sua elocução. Foram examinados textos
literários e histórias em quadrinhos que condiziam com a teoria de Hobbes. A bibliografia verificada foi
adquirida através das plataformas de pesquisa Google Acadêmico e Research Gate e comparada com o livro
LEVIATÃ. Devido à natureza predadora da espécie Canis lupus Linnaeus, 1758 (Carnivora: Canidae), Hobbes
vê o ser humano como um agente destruidor do meio em que vive. O lobo representa o instinto nocivo,
maléfico, egoísta e animalesco que nasce com o homem e permanece à espreita para sair. Personagens
como Lobster Johnson (Dark Horse Comics), Jackie Estacado – Escuridão (Top Cow / Image Comics),
Tartarugas Ninjas (Mirage Comics), Carnificina, Groxo, Hulk, Lupina, Pantera Negra, Venom e Wolverine
(Marvel Comics), Batman, Crocodilo, Bigby Wolf, Monstro do Pântano, Vixen e Tubarão-Rei (Detective
Comics), Dr. Jekyll & Mr. Hyde (novela gótica homônima inglesa), retratam o domínio ou a luta com a
criatura interna, que detém um violento poder de aniquilar e abater os que estão a sua volta. O soneto
VERSOS ÍNTIMOS, de Augusto dos Anjos, cita ui e a , pa te a e fe a , evidenciando a índole vil do
homem. O Leviatã é um ser mitológico presente em diversas culturas, caracterizado pela sua soberania, e
associado a diferentes grupos de animais, como um grande peixe, serpente ou polvo, sendo
constantemente descrito como o maior ou mais poderoso monstro entre as criaturas. Para Hobbes, o
Estado é o Leviatã, o controle por meio de um governante absoluto, visto que o homem, em sua condição
natural, desconhece as leis e a justiça. Fundamentada pela mitologia nórdica, a editora Marvel Comics
retrata a batalha do deus Thor com Jörmundgander (Serpente do Mundo ou Serpente de Midgard), gigante
serpente marinha filha do deus Loki e irmã de Hela, deusa do submundo, e do lobo Fenrir. O livro O SENHOR

DAS MOSCAS de William Golding narra a interação social permeando a selvageria e a violência de crianças
presas em uma ilha deserta, sem supervisão de adultos, após a queda de um avião que as transportava para
longe de uma guerra que ocorrera. O título faz alusão ao demônio Belzebu, senhor das moscas e da
pestilência, representando as situações ardilosas e perversas na briga pela ordem e pelo poder na nova
sociedade. Portanto, para evidenciar o Contrato Social e o status de guerra perpétua devido a inata
maldade do homem, Thomas Hobbes utiliza em seu discurso comparações zoomórficas, entre o lobo e o ser
mitológico Leviatã, afirmando que é necessário um governo absolutista a fim de controlar as ações do
homem em sociedade. Histórias fictícias, frequentemente, são inspiradas em animais para retratar o
diálogo sobre o instinto natural e o conflito com a ética, a moral e a razão.
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Asas, pa a ue te ue o? : o side aç es so e a ep ese tação de a jos e de ios alados 
nas pinturas de Hieronymus Bosch (c. 1450-1516)

Alcimar do Lago Carvalho
Departamento de Entomologia, Museu Nacional, UFRJ

alagoc@acd.ufrj.br

Quando conjugadas a representações artísticas de criaturas míticas, as asas, estruturas animais
relacionadas ao voo, são convertidas em símbolos iconográficos específicos de movimento, passagem e
metamorfose. Elas permitem identificar entidades capazes de cruzar mundos, esferas ou distintos meios
para cumprirem funções de mensageiros, psicopompos ou invasores. No contexto moralizante cristão da
Idade Média tardia, quando se estabeleceu uma bipolaridade imagética entre o bem e o mal, foram
associados tipos particulares de asas aos anjos e aos demônios, indicando suas distintas origens, céus e
infernos. Neste trabalho, foram registrados e estudados tais tipos iconográficos em vinte das cerca de
quarenta pinturas associadas ao pintor holandês Hieronymus Bosch s-Hertogenbosch, c. 1450-1516). Esses
foram avaliados, classificados e mapeados em relação à sua situação de ocorrência. Anjos e demônios
alados aparecem coincidentemente em dezessete pinturas cada, estando presentes conjuntamente em
nove dessas. Inspiradas em estruturas alares de pássaros, morcegos e insetos, ou mesmo em nadadeiras de
peixes, as asas representadas são extremamente variáveis, geralmente pouco realísticas. Não obstante, sua
escolha parece estar comprometida com o conhecimento empírico a respeito desses distintos grupos
animais. Elementos vegetais como flores e folhas parecem também ter inspirado alguns projetos de asas.
Em trípticos, obras compostas de três painéis, onde explicitamente há o embate entre o bem e o mal, como
nos JUÍZOS FINAIS (Viena e Bruges) e na célebre CARROÇA DE FENO (Madri), o painel esquerdo abriga a zona de
contato entre anjos e demônios, o que geralmente ocorre no painel central em obras comparáveis de
outros pintores. Assim, singularmente, há uma preponderância do mal sobre o bem em termos de
ocupação da área pictórica nessas obras. Os anjos representados nas pinturas de Bosch são passíveis de
reconhecimento mais imediato que os demônios, sendo relativamente padronizados e semelhantes aos de
seus contemporâneos. Esses são, em maioria, representações humanizadas, cobertas por túnicas longas,
que portam um típico par de asas de pássaros muito generalizadas, posicionadas nas costas. Quando em
trípticos, tais anjos se concentram nas representações do céu, do paraíso terrestre e da terra, cenas
dispostas nos painéis esquerdo e central. Por sua vez, os demônios são bem mais variáveis,
antropozoomórficos ou zoomórficos, vestidos ou nus. Suas asas estão baseadas em todos os modelos já
mencionados, posicionadas nas costas, na cabeça ou nas nádegas. Essas podem variar de modelo na mesma
pintura, mas com ênfase naquele dos insetos, quando podem aparecer em dois pares. Raramente há a
tendência de se representar uma espécie modelo, como no caso excepcional de um demônio psicopompo
no inferno dos músicos do JARDIM DAS DELÍCIAS (Madri), que exibe indubitavelmente as asas da borboleta
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae). Demônios alados podem ser encontrados em toda a área
interna dos trípticos citados, porém concentrados nos painéis central e direito. Quando presentes no
esquerdo, eles estão associados a passagens bíblicas dos a jos de aídos .

Palavras-chave: cristianismo, Europa Moderna, iconografia, Países Baixos, seres mitológicos, simbologia.
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Papagaios do bem e do mal: diversas visões dos psitacídeos durante o período colonial

José Antônio Dias¹*; Eliza Cunha Cabral¹; Rayane Saraiva da Cruz¹ & Aline Silva Dejosi Nery²
¹Mestrado em Divulgação Científica, COC, FIOCRUZ

2Pós-Graduação Educação em Ciências e Saúde (NUTES/UFRJ)
*joseantoniodias@live.com

Nos dias de hoje existe uma forte tendência de humanizar os animais, exemplificando o quanto as relações
do homem com o chamado u do atu al podem ser diversificadas, revelando um universo além de
qualquer previsão em termos de amplitude e complexidade. Nesse sentido, a existência de aves capazes de
imitar a voz humana, como os papagaios (Psittaciformes) e mainás (Passeriformes: Sturnidae), torna essa
convivência ainda mais intrincada e evidencia que as dificuldades de estabelecer limites entre o animal e o
humano continuam bastante presentes em nossa cultura e envolvem as mais inesperadas espécies
zoológicas. O Brasil foi, nos primeiros tempos da colonização, conhecido como "Terra dos Papagaios", isso
porque araras, periquitos e, naturalmente, papagaios, encantavam os recém-chegados europeus por sua
beleza e pela capacidade de repetir palavras. Tanto os europeus como os naturais da terra nutriam
admiração pelos nossos psitacídeos. Para os colonizadores, os papagaios eram um símbolo de prestígio
social; para os nativos, serviam como moeda em transações comerciais - os papagaios eram tão estimados
entre os índios que cada um valiam por dois ou três escravos. O que poucos sabem é que, em virtude do
seu dom de falar, os papagaios eram associados à possessão demoníaca, pois segundo a tradição cristã só
existiam três classes de seres dotados do dom da palavra: anjos, homens e demônios. O líder protestante
Martinho Lutero (1483-1546) acreditava estar o diabo nos papagaios e macacos, sendo esse o motivo pelo
qual eles podem imitar as pessoas . No decorrer da História, alguns psitacídeos mostravam-se tão loquazes
que inspiravam a séria desconfiança de serem animais demoníacos ou possessos. Durante o Brasil
Holandês, o conde Maurício de Nassau (1604-1679) se regozijava por possuir um papagaio (Amazona

aestiva Linnaeus, 1758 – Psittacidae) endemoniado que respondia e formulava perguntas. No Brasil, os
relatos sobre os papagaios possessos sobreviveriam pelo menos até o penúltimo quartel do século XVIII,
conforme demonstra a obra do jesuíta João Daniel (1722-1776) escrita entre 1757 e 1776. O jesuíta relata
que esses papagaios quando jovens, "não só aprendem bem a falar, e cantar, mas também a rir e a chorar;
e a arremedar aos animais, e tanto as vezes falam que se fazem suspeitos de que nele fala o diabo" Uma
outra característica que sempre resultou em pouca simpatia das pessoas pelos psitacídeos é o fato deles
atuarem como pragas agrícolas. A despeito disso, os papagaios são dotados de extraordinária memória e
entendem relações complexas. Além de aprender um complicado sistema de comunicação, têm vida social
intensa e são muito curiosos. A inteligência que demonstram é comparável à dos primatas e golfinhos e, em
algumas situações, até superior. Mesmo considerando o fundamentalismo religioso tão presente nos dias
de hoje, afigura-se bastante incomum o fato de psitacídeos muito falantes, agressivos ou com
comportamento fora do usual serem encarados como exemplos de possessão. Essa é uma posição bem
minoritária, pois a grande maioria continua a ver com bons olhos os papagaios e afins como bichos
engraçados e maliciosamente espertos, valorizando bastante sua faculdade de imitar a voz humana.

Palavras-chave: aves, divulgação científica, história da zoologia, ornitologia.
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Moscas e sua história representativa na cultura de diferentes povos

Raquel Fernandes Silva Chagas do Nascimento* & Alexandre da Silva Xavier
Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ

*ra.kels@hotmail.com

Os dípteros muscoides são insetos fundamentais para os ecossistemas principalmente por participarem da
degradação de animais e vegetais. A busca por matéria orgânica em processo de fermentação e
decomposição, para se alimentarem ou realizarem a postura de seus ovos e larvas, faz com que sejam
frequentemente encontrados em esgotos, lixos ou carcaças. Por estarem associadas a tais materiais, as
moscas, como popularmente conhecidas, são no geral consideradas imundas. A imagem pejorativa que
esses insetos possuem nos dias atuais precisa ser desconstruída, visto que atuam como indicadores de
impacto ambiental, polinizadores e fonte de alimento, valores reconhecidos e enaltecidos ao longo da
história. No Egito, as moscas eram retratadas em amuletos, em joias, nas pinturas, em sarcófagos e em
cerâmicas como símbolo de proteção e valentia. No período conhecido como Império Novo (1550-1070
a.C.), os faraós presenteavam seus soldados mais valentes com a Condecoração da Ordem da Mosca
Dourada, um colar feito de ouro ou prata com pingentes de moscas. Essa premiação simbolizava a
persistência e coragem dos soldados em atacar o inimigo, da mesma maneira que esses dípteros insistem
em sobrevoar animais moribundos ou feridos. Em 830 a.C, os filisteus, povo que habitou a região de Canaã,
posteriormente Palestina, tornaram esses organismos divinos. O deus Zebub, conhecido como O Senhor das
Moscas (retratado na literatura rabínica como Senhor do Esterco), era a entidade responsável pela
proliferação de doenças. Por ser constantemente adorado pela população, com o intuito de agradá-lo para
evitar enfermidades, os judeus atribuíram uma imagem demoníaca a essa divindade (por se tratar de um
deus pagão), reforçando a visão obscura e impura desses insetos. Já na Grécia Antiga, por volta de 400 a.C.,
as moscas aparecem constantemente nas peças de teatro e literatura, sendo retratadas principalmente
pelo incômodo que causavam às pessoas e animais. William Shakespeare, no século XVI, recorre a aspectos
da vida das moscas para ilustrar frustrações ou características de seus personagens. Em Antônio e
Cleópatra, Shakespeare associa a partida de Cleópatra do campo de batalha a uma vaca perseguida por
uma mosca, precipitada e inquieta. Os Navajos, povo indígena da América do Norte, veneram a divindade
conhecida como A Grande Mosca, que alerta os povos sobre a importância de se permanecer forte e
decidido ao longo da vida, apesar de sua brevidade e mistérios. Com conotações positivas ou negativas, os
dípteros proporcionaram avanços nas sociedades por servirem como fonte de inspiração na arte, música,
cinema e literatura, além de gerarem visões diferentes na religião e na Ciência. Em filmes como A MOSCA

(THE FLY, 1986), de David Cronenberg, livros como CONHECENDO A MOSCA (TO KNOW A FLY, 1962), de Vincent
Dethier, e até mesmo como inspiração para protótipos de robôs voadores, é reforçada a ideia de que
independentemente da maneira como são representados, os dípteros muscoides sempre estiveram
presentes na cultura.

Palavras-chave: aspectos culturais, dípteros muscoides, simbologia.
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Representações da raposa na literatura maravilhosa medieval: uma comparação entre o 
imaginário europeu e o japonês

Raphaella Ânanda Sâmsara Maia Augusto de Souza Faria
Escola de História, NERO-LEM, UNIRIO

ananda.samsara@ymail.com

Considerando as possíveis representações da raposa (Carnivora: Canidae: Vulpini) no imaginário popular,
constata-se que algumas das interpretações vigentes foram influenciadas por conceitos construídos na
Idade Média. Sempre vista de forma negativa, a raposa desempenhava o papel de vilã no imaginário
medieval europeu, posto esse em que se manteve através dos séculos. No Japão, ela é interpretada de
maneira diferente, nem sempre sendo vista de forma negativa. Ela mantém a dualidade de animal real e
animal maravilhoso que possui no imaginário europeu, porém essa dualidade se estende à sua natureza. Ao
analisar as características das raposas com base em quatro contos é possível se definir modelos de raposa
europeia e de raposa japonesa. Assim sendo, diferenças e semelhanças podem ser consideradas para uma
possível comparação entre as distintas representações e interpretações relativas a esse animal, relativas ao
seu comportamento e sua dualidade. Dois contos europeus apresentam raposas más, vis, desordeiras e
aproveitadoras. No ROMANCE DE RENART, cuja origem remete ao conjunto de versos escrito por Pierre de
Saint-Cloud em 1170, a raposa é convocada pela corte a se explicar quanto às reclamações de outros
animais, conseguindo inúmeras vezes enganar o rei, utilizando-se de sua astúcia. No LIVRO DAS BESTAS (1288-
1289), escrito por Ramon Lull, a raposa, infeliz com a escolha do novo rei, faz de tudo para usurpá-lo,
agindo de forma sorrateira. Ambos os contos relatam raposas similares, que visam objetivos semelhantes.
Entretanto, os contos japoneses apresentam raposas com características diversas. TAMAMO-NO-MAE, um
conto com origem no ano 1155 durante a Era Heian no Japão (794-1185), presente no OTOGI ZOSHI, um
conjunto de prosas reunido e escrito durante o período Muromachi (1336-1573), traz o relato de uma
raposa que assume a forma de uma bela e jovem mulher para encantar o imperador. Sua presença maligna
o adoece e, ao ser descoberta foge, assassinando muitos homens em seu caminho até, por fim, ser morta.
Já o conto A RAPOSA NO BORDEL (Era Heian), de autoria desconhecida, trata de uma raposa que, liberta de
uma armadilha por um camponês, resolve recompensá-lo. Após se oferecer a ele como esposa e ser
negada, se faz passar por sua filha para que ele possa vendê-la por uma boa quantia. Após retornar e se
oferecer novamente, para mais uma vez ser negada, ela desaparece em um turbilhão de luzes, abençoando
o camponês. É possível notar as diferenças entre as raposas dos contos japoneses, sua dualidade estendida
para o bem e para o mal. Tomando por base as características de cada raposa é possível chegar a um
modelo europeu e um modelo japonês, em que a raposa medieval europeia é intrinsecamente negativa, de
natureza maldosa, cuja dualidade apenas se aplica à sua existência no mundo real e no maravilhoso, e a
raposa medieval japonesa possui naturezas distintas, sendo possível a dualidade entre o bem e o mal, o real
e o maravilhoso. Ambos os modelos de raposa existem em ambos os mundos, suas características são
traços marcantes de diferentes culturas e suas estruturas apresentam diferentes aspectos e interpretações,
ressaltando as diferentes noções de moral presentes em cada cultura.

Palavras-chave: Europa, Idade Média, Japão, kitsune .
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Maracajá e a Pedra da Onça: geomitologia na cidade do Rio de Janeiro

Júlia Mayer de Araujo*; Lia Fernandes Peixinho &
Luiza Corral Martins de Oliveira Ponciano

Departamento de Ciências Naturais, Instituto de Biociências, UNIRIO
*juliamayera@gmail.com

A narrativa MARACAJÁ foi desenvolvida pela equipe do GeoTales a partir do mito da Pedra da Onça. Essa
história conta um pouco da evolução e das características do maracajá [Leopardus wiedii (Schinz, 1821) –
Carnivora: Felidae] tendo como cenário a Ilha do Governador e como base as narrativas dos povos
indígenas que viviam na região da Baía da Guanabara, entrelaçadas com conceitos de Geologia e
Paleontologia. O GeoTales está associado a três projetos de extensão da Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (UNIRIO), tendo como objetivo divulgar as Geociências através de performances baseadas
em histórias em prosa e verso. Essas ferramentas, relacionadas com a educação não formal, também visam
auxiliar o desenvolvimento global das pessoas, contribuindo para a constituição da sua identidade e do seu
autoconhecimento, ao desenvolver o senso crítico e estético, despertar o imaginário e a reflexão sobre as
relações do eu com o outro e com o planeta Terra. Dentre as diversas variantes, a parte em comum conta
sobre uma índia que se apaixonou por um português e mergulhou em direção ao navio do amado, deixando
seu gato maracajá na atual Pedra da Onça, onde ele esperou seu retorno por tanto tempo que acabou
sendo petrificado. A nova narrativa conta a versão de uma índia que se transforma no maracajá para ajudar
a proteger e cuidar de sua tribo. Assim, aborda os conceitos de fossilização e a formação geológica da Ilha
do Governador. Através dos mitos é possível trabalhar o conteúdo de diversas disciplinas de uma forma
mais criativa. Incentivar a formulação de hipóteses e possíveis correlações entre diferentes áreas do
conhecimento desperta a curiosidade e amplia a interação das pessoas com o mundo. Isso possibilita uma
maior conexão com as e dades de outros grupos, estimulando o respeito pela diversidade de saberes e
uma afinidade mais profunda entre homem e natureza, preconizada de forma ancestral pelos povos
tradicionais. O termo geomitologia foi proposto por Vitaliano em 1968 para os mitos que explicam a
ocorrência de eventos geológicos e a origem dos fósseis e de outros elementos da geodiversidade. Várias
culturas apresentam, por exemplo, associações entre os fósseis encontrados em suas terras com os mitos
locais, representando a explicação desses povos para a existência de restos ou vestígios orgânicos
pet ifi ados .

Palavras-chave: divulgação científica, fossilização, geomitologia, Ilha do Governador.
Apoio: bolsas de extensão - UNIRIO.
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A i ais i spi ados  Mitologia: des istifi a do Os Doze T a alhos de H ules

Marina Valentini Aguiar¹* & Beatriz Marinho Hörmanseder²
1Escola de Museologia, UNIRIO

2Instituto de Biociências, UNIRIO
*marinavalentinia@gmail.com

Dentre os fascínios da antiga cultura greco-romana, destacam-se diversos mitos que surgiram antes das
esculturas em mármore e da própria Filosofia, sendo Os Doze Trabalhos de H ules um dos mais
populares até os dias atuais. Em todos os seus trabalhos, o semideus Hércules (ou Héracles) acabou se
deparando com seres mitológicos e muitas vezes tendo que batalhar até a morte contra eles, como a
famosa Hidra de Lerna e o Leão de Neméia, o maior leão de todos os tempos. Por sinal, o semideus
frequentemente é representado usando, como troféu, a pele do leão abatido como manto. Mesmo com
toda popularidade, o poema épico o igi al HERACLEIA tem conteúdo conhecido apenas por meio de
ínfimos fragmentos e por intermédio de outros poetas (como, por exemplo, Estrabo ou, em grego,
Στράϐων), o que faz com que não seja possível se basear em apenas um único autor desse mito. Apesar
disso, foi utilizado como referência desse poema o livro de Thomas Bulfinch para a compreensão da
narrativa base e, posteriormente, teses, artigos e livros foram utilizados para se aprofundar nos possíveis
seres mitológicos que Hércules enfrenta ou domina. Com intuito de estimular o intercâmbio de informação
entre áreas da História e da Zoologia, o objetivo do trabalho consiste em estabelecer todas as possíveis
comparações morfológicas entre os seres mitológicos e os animais atuais e fósseis que serviram para sua
difusão histórica. Dessa forma, pretende-se promover uma ampla divulgação científica, principalmente com
fins didáticos e culturais, demonstrando-se uma analogia entre o mito e a realidade onde, por vezes, são
encontradas interseções do factual que se funde com o ficcional. As semelhanças identificadas foram
analisadas e classificadas com base no sistema de classificação zoológica, seguindo a bibliografia base
utilizada por taxonomistas e sistematas, sendo atribuído o menor nível taxonômico possível, variando de
classe até gênero. Dos seres analisados, a grande maioria se enquadra na classe Mammalia, especialmente
animais domésticos como bovinos (Artiodactyla) e equinos (Perissodactyla). A classe Reptilia também foi
representada, sempre ilustrando histórias épicas com dragões e serpentes, como o caso da Hidra de nove
cabeças, das quais oito possuem a capacidade de regeneração, presente em alguns grupos de Squamata. Há
também aves vorazes com membros compostos de ferro, dentre outras. Tendo em vista que a maior parte
dos animais relatados no mito se encontra em um tamanho com maiores proporções em comparação aos
atuais, realmente é possível concluir que as estórias e os animais mitológicos nelas presentes podem ter
sido criados e popularizados a partir do descobrimento de fósseis e da observação comportamental, dando
a tais animais características épicas e singulares. Denota-se assim o grande interesse da sociedade na
cultura antiga greco-romana, tendo como plano de fundo toda essa base mitológica, podendo a mesma ser
utilizada no dia-a-dia dentro das escolas e museus, bem como em bibliografias especializadas no campo do
ensino da Zoologia.

Palavras-chave: cultura, divulgação científica, mito, Zoologia.
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Museu de Ciências da Terra: divulgação das Geociências através do PaleoJenga

Giselle Ferreira Paes Leme* & Luiza Corral Martins de Oliveira Ponciano
Departamento de Ciências Naturais, Instituto de Biociências, UNIRIO

*gisellefpl@gmail.com

O presente estudo tem como objetivo o desenvolvimento e aplicação de jogos elaborados pelo grupo
GeoTales a partir da análise das exposições de longa duração do Museu de Ciências da Terra (MCTer) e do
repertório utilizado nas apresentações dos projetos de extensão vinculados ao Laboratório de Tafonomia e
Paleoecologia Aplicadas (LABTAPHO) da UNIRIO. As ações educativas, quando bem construídas, podem
exercer papel fundamental no que diz respeito à ampliação de uma consciência de
conservação/preservação do Patrimônio Natural e Cultural. O PaleoJenga foi desenvolvido com trechos de
poemas e histórias onde podemos encontrar conceitos das Geociências e elementos da geodiversidade do
Brasil, como fósseis, minerais e rochas. Como jogar: um jogador deve retirar qualquer bloco abaixo do
último andar da torre de 40 blocos, usando apenas uma mão, e se conseguir manter a torre equilibrada
poderá escolher uma carta de cor correspondente à do bloco. O integrante do grupo lê o trecho do poema
ou história presente na carta, debate com seu grupo e informa para a mediadora do GeoTales com qual
conceito de Geociências o trecho da carta pode ser correlacionado. Após fazer a correlação o jogador
coloca o bloco em cima da torre. Se o grupo não souber identificar qualquer conceito, passa a vez da
resposta para o outro grupo. O grupo vencedor é o que fizer o maior número de correlações dos trechos
dos poemas ou histórias presentes nas cartas com os conceitos de Geociências, sem derrubar a torre ou até
que o tempo da atividade seja esgotado. O grupo vencedor escolhe primeiro até sete cartões com trechos
de poesias que estão nos cartões que eles sortearam, a fim de recriar uma poesia. Após cada grupo ter
definido a escolha e conceitos associados, eles elaboram uma poesia com os trechos que selecionaram.
Para tal, podem utilizar os cartões escolhidos em qualquer ordem, visando formar uma poesia que faça
sentido para o grupo. No final, um representante de cada grupo (ou o grupo todo junto) é convidado a
declamar o novo poema que eles criaram. Dois exemplos de correlação da paleofauna exposta no MCTer
com o PaleoJenga foram identificado pelos grupos de alunos de ensino fundamental da Escola Estácio de Sá
(Urca), por meio de trechos do poema METAMORFOSES DO VENTO, de Mario Quintana, que aborda os
pterossauros e foi correlacionado com a reconstituição de Tupandactylus imperator (Campos & Kellner,
1997) (Pterosauria: Tapejaridae), e do poema MATINAL, do mesmo autor, que aborda os dinossauros no
trecho No cais, os guindastes - domesticados dinossauros - erguem a carga do dia. Exemplos dessas duas
correlações são encontrados na exposição do MCTer intitulada No tempo dos Di ossau os .

Palavras-chave: dinossauros, divulgação científica, jogos educativos, pterossauros.
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Conversando sobre a tectônica de placas com a Zaratana, a ilha sobre o casco de uma tartaruga

Daniela Bentes Mello*; Izabella Baiense Sadler Pimentel; Lilaz Beatriz Monteiro Santos & 
Luiza Corral Martins de Oliveira Ponciano

Departamento de Ciências Naturais, UNIRIO
*danielabentesmello16@gmail.com

O GeoTales é um projeto de extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, coordenado
pela professora Luiza Ponciano, e tem a finalidade de divulgar as geociências através de histórias, em prosa
ou versos. A narrativa Zaratana , que faz parte do repertório geopoético do grupo, tem como finalidade
veicular o movimento das placas tectônicas com o público-alvo, remetendo-se a uma tartaruga brasileira
gigante do período Cretáceo. Essa história aborda os conceitos de Geociências através de uma nova versão
do mito sobre uma ilha viva, que tem variantes ao redor do mundo, por exemplo, na mitologia hindu e
irlandesa. Na nova versão, a tartaruga gigante, inspirada na família Cheloniidae, possui no casco uma ilha
que se refere à Ilha de Arapiranga, no Pará, enquanto sua bisavó Rodínia, uma tartaruga ainda maior do
que ela, o planeta Terra. Ao longo da narrativa a personagem Zaratana conta como o casco de sua bisavó se
separou dando origem aos continentes e seu corpo tornou-se o interior do planeta, o magma. O conto é
narrado em forma de diálogo entre uma menina e a Zaratana. A garota encontra-se em uma praia e ao
cavar a areia acaba acordando a grande tartaruga, que está abaixo da areia, essa voz implícita começa a
contar um pouco de sua história e a de sua bisavó. Apesar de retratar bastante sua trajetória, ainda deixa a
menina com poucas respostas, despertando a curiosidade do público. A performance ocorre de forma que
o narrador que representa a menina conversa com um pano cor de areia, que envolve um casco de
tartaruga, que só é mostrado ao público no final, enquanto o narrador que faz a Zaratana utiliza um
microfone e fica escondido na sala. No final é promovido um debate para esclarecer sobre os conteúdos
apresentados. Essa história tem sido disseminada desde 2015 e já contemplou 249 pessoas, da faixa etária
de 6 a 80 anos. Em 2017, foi elaborada uma atividade prática complementar à narrativa oral, o T iste da
Zaratana , que será aplicada ainda no segundo semestre de 2017. Esse jogo é uma adaptação do twister
associada com os exercícios de psicomotricidade, que se detém ao estudo do meio externo e interno
através do próprio corpo. De maneira que o tapete é o mapa mundi com cinco linhas de círculos, da mesma
cor, e cada círculo disposto sobre uma placa tectônica. O objetivo do jogo é formar a configuração dos
continentes, atual ou a Rodínia, com os corpos dos próprios jogadores na disposição atual dos continentes.
Assim, o grupo GeoTales vêm desenvolvendo formas alternativas de divulgar os conceitos geológicos e
paleontológicos de forma lúdica e interativa através da aprendizagem afetiva.

Palavra-chave: contadores de histórias, divulgação científica, geomitologia, paleocontinente, Testudines
fóssil.
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O canto de Elisama: divulgando as mudanças climáticas do Permiano na Bacia do Parnaíba e 
suas consequências na paleofauna

Maria Luiza de Oliveira Costa Lopes*; Lilaz Beatriz Monteiro Santos &
Luiza Corral Martins de Oliveira Ponciano

Departamento de Ciências Naturais, Instituto de Biociências, UNIRIO
*marialoclopes@gmail.com

O presente trabalho tem como principal objetivo divulgar conhecimentos sobre os paleoambientes e a
paleofauna do Permiano da Bacia do Parnaíba por meio da narrativa O CANTO DE ELISAMA. Essa história
advém da parceria do projeto de iniciação científica Histó ia Geológica da Bacia do Pa aí a com o grupo
GeoTales, que está associado a três projetos de extensão da UNIRIO, tendo como objetivo principal divulgar
as Geociências através de performances baseadas em histórias em prosa e verso, possibilitando uma
vivência dos conteúdos científicos por meio de atividades práticas interativas e lúdicas, sob a perspectiva da
aprendizagem afetiva. Ao longo da narrativa são trabalhados os conceitos de intemperismo, erosão e
transporte pelo vento. A história inicia com a descrição do paleoambiente do Estado do Maranhão no
Permiano, há cerca de 286 milhões de anos. Nesse local havia uma floresta com gimnospermas, além de
algumas pteridófitas e do anfíbio Prionosuchus plummeri (Price, 1948) (Temnospondyli: Archegosauridae),
que vivia em um ambiente alagado, onde também era encontrado o peixe Sphenacanthus maranhensis
(Silva Santos, 1946) (Xenacanthiformes: Sphenacanthidae). A personagem Elisama, personificando a
oscilação de temperatura que ocorreu no Permiano, coexistia com a biodiversidade e encantava todos os
seres da região, pois seus lábios eram feitos de oxigênio, e a emissão de sua voz representava o vento.
Quando Elisama passava, esses animais, favorecidos pelo resfriamento do clima, saiam de seus abrigos
úmidos para ouvir seu canto. Entretanto, em alguns momentos ela se afastava, e então a floresta parecia
adoecer. O canto de Elisama indica os dias mais frescos e úmidos, e o cessar desse canto em determinadas
épocas representa os dias mais quentes. A performance dessa narrativa oral pode ser adaptada a todos os
tipos de público, abrangendo a faixa etária de 2 a 80 anos. Para a apresentação com turmas infantis, a
narrativa foi complementada por uma atividade prática com material reutilizado. Foram elaborados
desenhos do anfíbio e do peixe da história em pedaços de papelão. Para o cenário da floresta foram
utilizados troncos fósseis da Coleção Fósseis Paleozóicos da UNIRIO. Todo o material foi desenvolvido para
promover uma maior divulgação da História Geológica da Bacia do Parnaíba e a valorização do Patrimônio
Geológico do País.

Palavras-chave: contadores de histórias, divulgação científica, educação patrimonial, paleontologia,
performances.
Apoio: bolsa IC - UNIRIO.
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NYMPHAS DA TERRA: narrando o surgimento das Nymphaeales no Mesozoico e o seu ciclo de 
polinização pelo besouro Cyclocephala castanea

Lilaz Beatriz Monteiro Santos* & Luiza Corral Martins de Oliveira Ponciano
Departamento de Ciências Naturais, Instituto de Biociências, UNIRIO

*lilazbms@gmail.com

A narrativa oral NYMPHAS DA TERRA é resultado da associação do projeto de iniciação científica HISTÓRIA

GEOLÓGICA DA AMAZÔNIA com os projetos de extensão do grupo GeoTales, que realiza performances
geopoéticas a fim de divulgar as geociências. Os dados paleontológicos e geológicos compilados sobre a
Bacia do Amazonas foram traduzidos em narrativas orais, que são apresentadas pelo GeoTales em museus,
universidades, escolas e creches. Essa história será apresentada nas performances que abordam a Era
Mesozoica, mais especificamente o Período Cretáceo, destacando o surgimento das flores (angiospermas).
A narrativa foi inspirada no mito amazônico das vitórias-régias, no qual uma índia, apaixonada pela lua,
mergulha numa noite em um rio para tentar alcançar a lua por meio do seu reflexo nas águas calmas e
translúcidas. A lua, então, transforma a índia na vitória-régia. NYMPHAS DA TERRA narra como as flores
encantaram todos os seres desde a sua origem, incluindo os dinossauros. Esses seres habitavam a Região
Amazônica quando as primeiras flores surgiram. Nessa nova narrativa, a índia apaixonada pela lua caiu de
encantos numa noite por uma flor; após andar muitos dias procurando a sua paixão, a planta se aproveitou
do cansaço da índia para atraí-la até a sua flor. A índia resolveu descansar deitada sobre as suas pétalas
brancas, que se fecharam no dia seguinte, e após seis horas a flor se abriu libertando a índia, não só de ser
sua prisioneira como também de sua paixão pela lua. Ao longo da história a índia representa o papel de um
besouro da espécie Cyclocephala castanea (Oliver, 1789) (Scarabaeidae) no ciclo de polinização das vitórias-
régias - Victoria amazonica (Poepp.) J.C. Sowerby (Nymphaeaceae), onde o besouro fica preso por seis
horas no interior da flor e depois é liberado para carregar seu pólen até a próxima flor. Também são
abordadas a descrição dessa planta, outras formas de polinização, como o vento, a paleofauna cretácea e
seus hábitos de vida, representados pelos dinossauros herbívoros. A escolha pelas Nymphaeales como
personagem principal da história é devido a ser uma das primeiras ordens das angiospermas, grupo que
surgiu na Era Mesozoica. Dessa forma, a associação das lendas indígenas da Região Amazônica com a
zoologia cultural permitiu o desenvolvimento de formas alternativas de divulgação dos paleoambientes,
geodiversidade e biodiversidade da Amazônia, visando à conservação do patrimônio natural.

Palavra-chave: Bacia do Amazonas, divulgação científica, Mesozoico, polinização, Scarabaeidae.
Apoio: bolsa IC - UNIRIO.
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Análise do conceito estudantil acerca dos insetos da ordem Diptera: percepção e importância

Luís Fernando Moreira Vianna1*; Leandro Silva Barbosa2 & Fernanda Avelino-Capistrano1

1- Faculdades São José. 

2- Escola Municipal CIEP Operário Vicente Mariano
*luis.ferviann@gmail.com

Os dípteros compõem uma das maiores ordens dentre os insetos, computando mais de 150 mil espécies em
10 mil gêneros. Estão presentes em diversos ambientes, inclusive no ambiente urbano, devido à sinantropia
de suas espécies. Apesar de muitos serem associados com disseminação de doenças, são animais chave em
muitas interações ecológicas, participando assim, desde o controle populacional até processos de
polinização. Na aprendizagem formal e informal muitas pessoas acabam por adquirir mais conceitos
negativos do que positivos a cerca dos dípteros. Muita das vezes, esses conceitos negativos são resultantes
da falta de conhecimento prévio sobre esses importantes insetos. Assim, o objetivo deste trabalho foi
entender e avaliar o grau de conhecimento de alunos acerca da ordem Diptera. Para tanto, um questionário
com dez perguntas (sete abertas, duas fechadas e uma mista) foi elaborado e apresentado a alunos do
segundo segmento ensino fundamental e do ensino médio, de quatro escolas distintas no município do Rio
de Janeiro, entre outubro/2016 e novembro/2016, totalizando 337 entrevistados. Entre os resultados, o

ojo destacou-se entre os principais sentimentos relacionados aos insetos. Quando questionados sobre
quais insetos eles conheciam, os que possuem um certo grau de sinantropismo – moscas, mosquitos,
baratas e abelhas – foram os mais citados. Em relação à transmissão de doenças, a maioria dos
entrevistados (85%) relacionou os insetos a doenças, em especial a Dengue (38%), Zika (23%) e
Chikungunya (12%). Quando solicitado que fossem relacionadas palavras aos dípteros, as mais citadas
foram doe ça , ojo , sujei a e lixo . Cinco figuras contendo insetos – uma cigarra (Hemiptera:
Cicadidae), uma abelha (Hymenoptera: Apidae) e três moscas – foram apresentados para os alunos, e esses
demonstraram reconhecer os insetos, com um número muito baixo de erros (2%). Entretanto, quando
questionados sobre como os dípteros (moscas e mosquitos) se nutrem, a maioria citou para os mosquitos,
sangue (74%), e para as moscas, restos de alimentos (57%), demonstrando a grande correlação que existe
entre esses animais e o ambiente antrópico. Nesse sentido, ainda foi pedido aos entrevistados que
dissessem os habitats onde esses animais poderiam ser encontrados, e mais uma vez, a relação antrópica
foi mais forte, visto que lixões (46%) e idades (27%) foram os mais citados. A maioria (57%) ainda
afirmou não saber qual a importância desses animais na natureza. Como proposta final, foi perguntado aos
entrevistados se caso pudessem ser metade inseto, qual eles escolheriam e qual característica escolheriam.
Entre os mais citados, as abelhas, formigas (Hymenoptera: Formicidae) e borboletas (Lepidoptera)
dominaram as respostas. Sobre as características que esses desejavam possuir, o voo foi o mais citado,
seguido pela fo ça da fo iga . No presente estudo, ficou clara a conotação negativa dos insetos, em
especial dos dípteros, na percepção dos alunos de todos os segmentos.

Palavras-chave: educação ambiental, percepção, sinantropia.
Apoio: Faculdades São José.
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Pirá-Pirá: um recurso lúdico como estímulo ao conhecimento sobre a diversidade de peixes 
continentais

Alex Braz Iacone Santos*; Gabriella Pereira Salcedo;
Luciene Coelho Marques Ferreira & Mariana Guimarães Gomes.

Colégio Técnico, UFRRJ
*iacone.alex@gmail.com

A utilização de recursos lúdicos no processo educativo favorece a transmissão do conhecimento científico
tanto no âmbito do ensino formal quanto no ensino informal. Ainda que esta não seja uma abordagem
nova, o seu emprego exige constante reformulação e alinhamento com as demandas locais e do público
alvo da intervenção. Algumas produções audiovisuais exploram o uso da ictiofauna com sucesso:
PROCURANDO NEMO, PROCURANDO DORY, O ESPANTA TUBARÕES, O MAR NÃO ESTÁ PRA PEIXE, etc. Nota-se o maior
destaque conferido às espécies que habitam ambientes costeiros e marinhos, enquanto os peixes
continentais raramente são evocados. Este descompasso não se justifica, visto que a maior parte da
população tem relação mais íntima e, muitas vezes, de dependência com os corpos hídricos continentais
(rios, riachos, lagos e represas). Para suprir esta lacuna e difundir o conhecimento científico sobre os peixes
de água doce, foi desenvolvido o jogo Pirá-Pirá (peixe, em tupi = Pirá). Trata-se de um jogo de cartas
colecionáveis, ilustradas com peixes do Reservatório de Ribeirão das Lajes - Bacia Hidrográfica do Rio
Guandu, que consiste em tomar todas as cartas dos outros participantes por meio de escolhas de
características de cada espécime (ex. peso máximo, comprimento máximo, ano de descrição da espécie e
ordem taxonômica). O perfil de cada espécie foi realizado a partir da utilização de dados secundários
(Fishbase) e primários. O jogo possui 30 cartas e comporta de dois a seis participantes e tem classificação
livre, podendo ser disputado por qualquer pessoa alfabetizada. Este recurso didático foi idealizado de modo
a favorecer a autoinstrução e a construção coletiva do conhecimento. Dentre as espécies que compõem o
jogo, destaca-se a presença de sete não nativas - carpa (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758), pacu-caranha
(Colossoma macropomum (Curvier, 1816)), tambaqui (Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887), pacu-
prata (Metynnis maculatus (Kner, 1858), tucunaré (Cichla kelberi Kullander & Ferreira, 2006) e tilápias
(Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) e Coptodon rendalli (Boulenger, 1897)). Duas espécies migratórias,
piau-três-pintas (Leporinus copelandii Steindachner, 1875) e piabanha (Brycon insignis Steindachner, 1877),
sendo esta última vulnerável à extinção, juntamente com o cascudinho (Harttia loricariformis Steindachner,
1877). A utilização desta ferramenta permite a apropriação sobre a diversidade local da ictiofauna,
características morfológicas, taxonomia e sistemática filogenética. Além da aplicação nos espaços de
ensino, estima-se que este recurso possa favorecer na interlocução com a população local em estudos onde
são exigidos diagnósticos ambientais, como o licenciamento ambiental, plano de bacias hidrográficas e
plano de manejo de unidades de conservação.

Palavras-chave: ensino, ictiofauna, jogo, zoologia.
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Nova abordagem para o ensino de paleontologia de vertebrados

Tábata Zanesco*; Ingrid Veiga; Luis Otávio Castro & Lilian Bergqvist
Departamento de Geologia, UFRJ

*tabatazf@yahoo.com.br

A paleontologia no ensino regular ainda é pouco contemplada, existindo poucos métodos desenvolvidos
para uma abordagem mais didática e dinâmica desse conteúdo, logo, pouco conhecimento e interesse por
parte dos alunos. Por esse motivo, o ingresso no ensino superior de estudantes interessados em atuar nesta
área tem se tornado escasso, em desconformidade com a abundância de material fóssil do país. Assim
sendo, em março de 2017 o Laboratório de Macrofósseis da UFRJ desenvolveu uma atividade de
aprendizado empírico da paleontologia de vertebrados para o evento IGEO DE PORTAS ABERTAS, ocasião na
qual turmas de ensino fundamental do sistema público de ensino estiveram presentes. O objetivo da
atividade foi transmitir aos alunos conhecimentos acerca do papel do paleontólogo na coleta e preparação
de fósseis de vertebrados tanto em campo quanto em laboratório. Para tal, foi elaborado um material
audiovisual contendo filmagens das últimas atividades de campo realizadas pelo laboratório, mostrando as
diversas etapas da coleta de fósseis e uma narração explicativa sobre tais. Para simular o trabalho de
preparação dos fósseis em laboratório, blocos de barro e cimento foram moldados manualmente e
fragmentos de fósseis foram incluídos em seu interior. Optou-se pela utilização de barro e cimento pelo
baixo custo e fácil acesso, e os fragmentos de fósseis utilizados foram materiais sem valor científico (uma
alternativa mais acessível seria a utilização de ossos de galinha). A atividade com os alunos deu-se em duas
fases: (1) perguntas sobre paleontologia e exibição do material audiovisual; (2) atividade prática de busca
pelos fragmentos de fósseis inclusos no barro com o auxílio de equipamentos utilizados pelos paleontólogos
no trabalho de preparação, além dos devidos EPIs, simulando a remoção do fóssil da matriz. Após a
remoção, os fragmentos fósseis foram embalados junto com um texto explicativo sobre o material e dado
aos alunos. A utilização do material audiovisual contendo imagens do trabalho de paleontólogos em campo
é importante para aproximar o aluno da realidade do trabalho; uma posterior simulação é igualmente
importante, uma vez que permite que os alunos apliquem o que viram e entenderam na prática. Desta
forma, vivenciando a realidade do trabalho e conhecendo mais sobre o campo e sobre os próprios
profissionais, é possível que os alunos tenham acesso, de uma forma mais palpável, à paleontologia, o que
pode vir a gerar maior interesse na área. Todos os estudantes que participaram da atividade se mostraram
muito cativados e muitos fizeram diversas perguntas, mostrando que a atividade foi realmente efetiva
como forma de despertar interesse sobre a área em alunos do ensino regular. Assim, esta metodologia
mostrou-se eficaz para cumprir tal proposta, visto a facilidade com a qual pode ser aplicada e os resultados
obtidos.
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O uso do livro A EVOLUÇÃO DE CALPÚRNIA TATE nas aulas de Zoologia e Iniciação Científica no Ensino 
Fundamental

Marcia Denise Guedes
Colégio Futuro Vip Pilares

mdguedes@gmail.com

O livro A EVOLUÇÃO DE CALPÚRNIA TATE (Jacqueline Kelly, 2014, Editora Única) mostra diversos aspectos ligados
à Biologia, ao retratar um ano na vida de uma garotinha de 11 anos, única menina entre seis irmãos. Em
meio a observações e questionamentos, Calpúrnia desvenda seg edos , como seres microscópicos,
Seleção Natural, metamorfose, e se torna coautora na descrição de uma nova espécie de planta. O livro foi
utilizado como paradidático em uma turma de oitavo ano, na disciplina de Iniciação Científica, em um
trabalho interdisciplinar com Língua Portuguesa. Em Iniciação Científica, foram tratados assuntos como:
método e procedimento científicos, importância da investigação científica e da adoção de uma metodologia
para tal atividade, importância da curiosidade e dos questionamentos em momentos de dúvidas, assim
como a importância da pesquisa e de anotações minuciosas de campo, em excursões e coletas. Ao afirmar
que a crosta da Terra é um vasto useu , a autora dá margem a vários questionamentos. A biblioteca do
avô remete o leitor aos laboratórios de zoologia, com suas g a des gavetas rasas com fileiras de lagartos,
aranhas e libélulas desid atadas . Em Zoologia, pode-se despertar o naturalista interior de cada aluno,
através da confecção e adoção de uma caderneta de campo, como a da personagem, do acompanhamento
do desenvolvimento de uma lagarta até sua metamorfose e até da criação de uma coleção de insetos e
outros invertebrados, utilizando exemplares encontrados, já mortos, pelos alunos. Como o livro não foi
adotado para esse ano, sua utilização no módulo sobre Insetos em uma turma de sétimo ano, será através
de trechos fornecidos aos alunos para discussão, apresentando vários exemplos do estudo da zoologia,
podendo ser utilizado como forma de mostrar como o conhecimento científico pode se apresentar onde e
quando menos esperamos bastando, para isso, prestar atenção ao nosso redor.

Palavras-chave: animais, Ciências, Darwin, educação, investigação científica.
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Ensino de zoologia pela observação de animais: desenvolvendo atitudes científicas em
estudantes do Ensino Fundamental no sul do Brasil

Kerolen Rosa das Neves1*; Riuler Corrêa Acosta2;Marco Massao Kato3 & Lavínia Schwantes4
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Partindo do princípio de que ainda hoje o livro didático é a base da maior parte dos professores do ensino
regular, apresentamos um método de abordagem para o trabalho com os cinco grupos de vertebrados: os
desafios de observação. Esses se constituem de curtas histórias nos quais os estudantes, reunidos em
grupos, têm de analisar espécimes conservados em álcool, resina ou em imagens para responder situações
problema, formuladas a partir de animais da região, especialmente aqueles que os estudantes possuem
maior contato. Buscando integrar a experiência dos saberes populares com a aplicação do método
científico, estimulando assim a observação, formulação de possíveis hipóteses e a apresentação de
conclusões para turma. O trabalho foi desenvolvido de abril até julho de 2016, durante o estágio de
docência no Ensino Fundamental em uma escola da rede municipal, em uma turma de 7º ano, na cidade do
Rio Grande, RS. As atividades foram realizadas em grupos de três a quatro estudantes, de modo geral,
foram formulados cinco desafios diferentes para cada grupo de vertebrados com o intuito de que não
houvesse repetições nas histórias a serem solucionadas pelos estudantes. Desenvolver essa metodologia
possibilitou que os estudantes reconstruíssem seus conhecimentos prévios e aos poucos fossem se
tornando sujeitos no processo de ensino e aprendizagem. Destacamos aqui os desafios do conteúdo de
peixes, onde alguns estudantes cujos familiares são pescadores já tinham muitos conhecimentos e
rapidamente responderam as histórias, além de um deles compartilhar com a turma a lenda do peixe
linguado (Pleuronectiformes). Procuramos não estabelecer um roteiro de aulas práticas, como é comum no
ensino de zoologia, mas levantar inquietações do dia a dia relacionadas ao estudo de vertebrados e
proporcionar aos estudantes que usassem de sua observação e formulação de argumentos para obter as
conclusões. Além disso, a turma foi estimulada a pensar nas adaptações morfológicas e fisiológicas de cada
grupo e quais diferenças evolutivas um grupo têm em relação ao outro, bem como a ecologia na maioria
das vezes de forma comparada. Ao longo das aulas os estudantes foram se sentindo cada vez mais
confiantes e à vontade para expor suas opiniões e pensamentos para professora, no seu próprio grupo ou
ainda para turma toda. Na atualidade, precisa-se estar disposto a tentar inovar, estimulando a curiosidade e
propiciando aos estudantes o prazer da descoberta, evidenciamos assim a importância de possibilitar um
espaço na escola em que o centro do ensino na sala de aula é deslocado do educador (a) para o estudante.

Palavras-chave: desafios, método científico, vertebrados.

14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 90



Kerolen Rosa das Neves; Riuler Corrêa Acosta; Marco Massao Kato & Lavínia Schwantes

14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 92



Abordagem multitemática a respeito do ensino de vertebrados no ensino fundamental focando 
em fenômenos antrópicos na cidade de Rio Grande
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O ensino da zoologia está pautado em descrição de táxons que nem sempre os estudantes sabem de sua
existência. Essa desconexão entre o aprendizado fornecido pela escola e o cotidiano faz com que os
estudantes não se tornem protagonistas do meio onde vivem, isto é, ficam impossibilitados de realizar
estudos comparativos entre a fauna vista nos livros e a fauna que observam diariamente. Partindo dessa
perspectiva, o objetivo do trabalho foi propor uma metodologia de aula voltada para observações do
cotidiano, buscando, assim, tentar ressignificar a visão dos estudantes a respeito da fauna. Além disso,
estimular o pensamento crítico a respeito dos fenômenos antrópicos que cercam vertebrados na cidade do
Rio Grande. O trabalho foi desenvolvido de abril a julho de 2016, durante o estágio docência de Ensino
Fundamental em uma escola da rede municipal, turma de 7º ano, na cidade do Rio Grande, RS. A
metodologia elaborada partiu do reconhecimento da fauna local, e a partir disso foi apresentada sua
descrição e os problemas antrópicos que a cercam. Os resultados estão pautados de acordo com cada táxon
de vertebrados, sendo trabalhados em ordem evolutiva: os peixes, os anfíbios, os répteis, os mamíferos e as
aves. Em relação aos peixes, destaca-se que parte dos alunos possuía familiares envolvidos com a pesca
artesanal na cidade do Rio Grande, o que colaborou com a discussão, pois muitos conheciam alguns peixes
devido à proximidade com a prática pesqueira. Em relação aos anfíbios, foi trabalhado o fato de que
empresas privadas estão se instalando na cidade de São José do Norte, próxima de Rio Grande, podendo
ocasionar o desaparecimento de Leptodactylus ocellatus (Linnaeus, 1758) (Leptodactylidae), a rã-manteiga.
Com a temática dos répteis foi discutido sobre o tráfico de animais, pois de acordo com a RBS (Rede
Brasileira do Sul), filiada da Rede Globo, um jacaré teria sido encontrado na praia do Cassino, onde não é
seu habitat natural. A partir disso, os estudantes, por meio da aula teórica, deduziram que pela morfologia
dos dentes que o animal era um crocodilo. Na temática das aves foi discutido a respeito das espécies mais
vistas cotidianamente, como o Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758) (Phasianidae), a galinha caseira, e
Columba livia (Gmelin, 1789) (Columbidae), o pombo caseiro, estabelecendo relações morfológicas e suas
capacidades de voo. Foi discutida a capacidade de produzir ciência e de pensar em aulas voltadas para os
estudos de impactos ambientais, abordados nos demais táxons. Em sala de aula, diferentes temáticas
podem ser abordadas a respeito de cada táxon existente. Assim, as formas de ensino de zoologia podem
visar a alternativas de aprendizado, voltando as aulas para espécies locais e colaborando para a formação
crítica e cidadã do estudante.
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Análise sobre e o uso da figura dos artrópodes no mangá TERRA FORMARS

Bernardo Rodrigues Ferraz
Instituto de Biociências, UNIRIO
berfluferraz1999@gmail.com

Histórias em quadrinhos (HQ s/mangás) são revistas que contam histórias através da quadrinização das
mesmas com desenhos, apontando uma história com cronologia e sequência lógica. Uma grande variedade
de valores ecológicos, utilitários, científicos, estéticos e culturais é encontrada entre os invertebrados,
especialmente os insetos, e no mangá TERRA FORMARS essa variedade é enfatizada ao extremo. Esse mangá
foi lançado no ano de 2011 e conta atualmente com 18 volumes, sendo 18 publicados no Brasil, e tem
história escrita por Yu Sasuga e arte por Ken-Ichi Tachibana. Conta a história de um futuro onde a
população humana ultrapassa a marca dos dez bilhões de indivíduos e, com a necessidade de novos locais
para habitação, tem-se início o plano de colonização e terra-formação de Marte, que consiste em tornar o
planeta capaz de abrigar a vida humana. Para a realização de tal feito, primeiro foram enviados um certo
tipo de alga modificada, baseada nos est o atólitos , e um inseto com capacidade de resistência grande o
suficiente para se reproduzir e se alimentar da alga, tornando o lugar fértil, a barata Periplaneta americana

Linnaeus, 1758 (Blattaria: Blattidae). Na história, a segunda missão tripulada (Bugs-2) em 2599, foi enviada
à Marte para ver como estava o processo de terraformação, pois a primeira missão (Bugs-1) perdeu contato
após pousar no planeta. Para se manterem vivos no ambiente ainda não propício de Marte, os tripulantes
passaram por um processo cirúrgico chamado p o edi e to ugs , onde eles recebem o transplante de
células de insetos que se mesclam com as suas, e podem ser ativadas através da injeção de um soro
estimulante. Ao chegarem no planeta, eles perceberam que as baratas haviam sofrido transformações
absurdas, tornando-se seres humanoides de dois metros de altura, com as capacidades físicas do inseto
aumentadas para a proporção humana. Após o início de batalhas, apenas dois tripulantes voltam vivos,
Shokichi Komachi e Ichirou Hiruma. Esses dois são protagonistas da terceira missão tripulada (Annex-1) para
Marte, com o intuito de exterminar as baratas humanoides, contando com cem tripulantes (combatentes e
não-combatentes). Por questões de eficiência, a maioria das bases para as cirurgias foram artrópodes,
principalmente insetos. Os autores do mangá fizeram pesquisas profundas até o nível de espécie dos
animais usados ao longo da história e adicionaram a questão dos personagens adquirirem algumas
características dos animais base (antenas, prolongações, força muscular proporcional, características
comportamentais, etc.). Foram identificados 34 personagens que entram na categoria de artrópodes, sendo
sua maioria composta por insetos das ordens Blattaria e Coleoptera (as características do sucesso evolutivo
desses dois grupos indicam o porquê dessas ordens serem as mais comumente usadas), mas, além dessa
classe, ainda aparecem representantes de Crustacea (Decapoda e Stomatopoda), Chelicerata e Chilopoda,
com grande variedade de representantes. O filo Arthropoda recebe quase nenhum foco nas mídias comuns,
mas essa narrativa enaltece o grupo acima de todos, mostrando como tais indivíduos também são
importantes e não deviam ser tratados levianamente, pois são seres notáveis e dotados de um grande
número de características que inspiraram mitos e lendas e mesmo assim, ainda não recebem a devida
atenção.
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Os animais presentes na saga Harry Potter do cinema: análise à luz da Zoologia

Thiago Rodas Müller de Campos1*; Carolina Dias de Menezes2; Virgínia Codá1 & Elidiomar Ribeiro Da-Silva1
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Dentro do universo das Ciências Biológicas, a Zoologia é considerada uma das cadeiras mais complexas,
versando sobre uma enorme variedade de informações (anatomia, ecologia, embriologia, filogenia,
fisiologia, sistemática e taxonomia). Em decorrência dessa complexidade, observa-se certo desinteresse por
parte dos discentes em aulas mais prolongadas. O presente trabalho apresenta como temática central a
identificação, catalogação e análise dos animais presentes na saga cinematográfica do bruxo Harry Potter
(Warner): HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL (2001); HARRY POTTER E A CÂMARA SECRETA (2002); HARRY POTTER E O

PRISIONEIRO DE ASKABAN (2004); HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO (2005); HARRY POTTER E A ORDEM DA FÊNIX

(2007); HARRY POTTER E O ENIGMA DO PRÍNCIPE (2009); HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE - PARTE 1 (2010);
HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE - PARTE 2 (2011). Fenômeno popular, a saga criada pela escritora
britânica J.K. Rowling conquistou o coração e a admiração de crianças, adolescentes e adultos de várias
regiões do planeta. Os filmes de Harry Potter ficaram populares não somente pelos bruxos e seus incríveis
feitiços, mas também pelas magníficas criaturas mágicas que aparecem no decorrer dos mesmos. Objetiva-
se, assim, contribuir para tornar as aulas de Zoologia tão envolventes e fascinantes quanto os filmes. Neste
estudo foi utilizado um método observatório, dedutivo e de pesquisa bibliográfica, sendo analisados
animais reais e fictícios sob a abordagem da Zoologia. Os animais presentes nos filmes foram classificados
até o menor nível taxonômico possível. Identificou-se um total de 42 animais, sendo 16 existentes e 26
fictícios, o que nos caracteriza a saga como mais imaginária que real, tornando o estudo ainda mais
encantador. Significativa maioria pertence à Chordata (86%), sendo que os grupos encontrados foram
Mammalia (61%), Reptilia (18%), Aves (10%), Lissamphibia (5%), Osteichthyes (3%) e Chondricththyes (3%).
Assim, os mamíferos foram dominantes, com número comparável ao somatório de todas os demais
animais. Ao se analisar apenas a classe Mammalia, observa-se uma maior proporção de Primates (42%),
Carnivora (31%), Perissodactyla (15%), Chiroptera (8%) e Rodentia (4%), rejeitando a hipótese de
aleatoriedade. O que se observa é que os responsáveis pelos filmes preferiram introduzir animais
familiares, como os humanoides e animais de estimação (por exemplo, gatos e cães), mais próximos ao
imaginário infantil. A tendência na utilização de animais da mitologia e do folclore europeu, que, mesmo
sendo fictícios, seriam criaturas, de certa forma, filogeneticamente mais próximas do homem, justifica a
grande predominância de Chordata, principalmente Mammalia. São animais relativamente conhecidos pelo
público alvo e, mesmo os que são fictícios, estão consolidados na cultura popular. Tal associação tem
fundamentos zoológicos envolvidos e mesmo que esses passem despercebidos pelo público leigo, deveriam
ser mais explorados.
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Expecto Patronum: a presença dos animais no encantamento defensivo da saga Harry Potter

Caio Roberto Siqueira Lamego
Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade, UERJ
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A estória do bruxo Harry Potter se passa na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, onde os jovens bruxos
recebem treinamento para desenvolverem suas habilidades em magia. A relação com os animais é
percebida logo que os jovens bruxos recebem a carta de ingresso na escola, pois é permitido que os
mesmos levem um tipo de animal - coruja (Strigiformes), gato (Felis sylvestris catus Linnaeus, 1758) ou sapo
(Anura) - para serem seus o pa hei os . Já na escola, os alunos se deparam com a magiozoologia, que
mexe com as manifestações folclóricas e culturais de diferentes países ao misturar lendas e saberes sobre
os animais de diferentes representações culturais. Entretanto, a presença de grupos animais não fica
restrita a seres imaginários. Ao longo da saga, Potter e seus amigos aprendem o feitiço do patrono,
pronunciado em latim como Expe to Patronum , que é um tipo de feitiço defensivo contra seres das
trevas chamados Dementadores. O feitiço do patrono é extremamente complexo e, quando evocado com
sucesso, pode assumir aspectos não corporais, assemelhando-se a uma explosão de vapor sem forma
definida; contudo, no patrono corpóreo um animal branco brilhante e translúcido sai da ponta da varinha
do bruxo. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar uma análise dos grupos dos animais
apresentados como patrono ao longo da saga Harry Potter, seja nos livros, filmes ou entrevistas com a
autora, J. K. Rowling. Além disso, busca-se refletir sobre a potencialidade dos animais presentes na saga
Harry Potter, à luz da zoologia cultural, para o ensino de Ciências e Biologia. A metodologia teve abordagem
qualitativa, com tratamento quantitativo dos dados. Dentre os patronos conhecidos, a maioria se
assemelha com animais reais e apenas um deles refere-se a um tipo de animal imaginário, a fênix conjurada
por Alvo Dumbledore, diretor da escola de Hogwarts. Os resultados também apontam que os patronos
conjurados assumem, em sua maioria, a forma de mamíferos (17), seguidos por ave (1) e réptil (1). Alguns
personagens apresentam patronos iguais ao de outros. A ordem de mamíferos que mais se destaca no
feitiço do patrono é a Carnívora, com nove animais – lontra, doninha, lobo (Canis lúpus Linnaeus, 1758),
raposa, cão (C. lupus familiaris Linnaeus, 1758), coiote [C. latrans (Say, 1823)], lince (Lynx sp.), leão
[Panthera leo (Linnaeus, 1758)] e gato; seguida pela ordem Artiodactyla, com quatro - cervo, corça, javali
(Sus scrofa Linnaeus, 1758), bode (Capra aegagrushircus Linnaeus, 1758); e, com um cada, Lagomorpha –
lebre; Perissodactyla – cavalo (Equus ferus caballus Linnaeus, 1758); Rodentia – rato; e Primates – macaco.
O patrono que assume a forma de ave está representado pelo cisne, que pertence à ordem dos
Anseriformes. Já o patrono que representa os répteis é a serpente, grupo dos ofídios, que pertence à
ordem dos Squamata. A análise da classificação biológica dos patronos à luz da zoologia cultural mostra
potencialidades no processo de ensino e aprendizagem, pois pode ser utilizada como recurso didático para
as aulas de Ciências e Biologia.
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Paleontologia, Educação e Cinema
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Na era tecnológica, em que o mundo audiovisual permeia a sociedade, um dos meios mais interessantes de
se reconstruir cotidiano, sentimentos, cultura e valores simbólicos de uma sociedade é o cinema. Esse meio
é um marco na humanidade desde 1895 quando ocorreu a primeira projeção de imagens como
conhecemos nos dias de hoje, através do cinematógrafo, criado pelos irmãos Louis e Auguste Lumière. Por
isso, não se pode falar de educação de forma mais completa sem que alunos, ou mesmo o público em geral,
não desenvolvam a capacidade de analisar criticamente as mensagens transmitidas por essa mídia. Assim
optou-se em fazer uma busca de filmes de grande circuito, onde existam personagens relacionados com a
temática paleontológica, e analisar como poderiam ser utilizados como ferramentas educativas e de
divulgação dessa área de conhecimento. Observou-se que quase vinte anos depois da criação dos irmãos
Lumière, temos o primeiro filme com dinossauros protagonistas – GERTIE THE DINOSAUR (1914), um desenho
animado em preto e branco. Isso mostra que esse grupo animal fóssil já faz parte de nosso imaginário há
muito tempo. Ao longo dos oitenta anos até o ícone JURASSIC PARK (1993) de Steven Spielberg, um total de
trinta nove filmes de longa metragem foi listado, tendo personagens paleontológicos, sendo na sua maioria
com dinossauros, isto é, grandes estas ferozes que invadem as cidades ou habitam fundos oceânicos,
lagos vulcânicos ou u dos pe didos . Nas décadas de 1960 e 1970, esses animais passam a estar
relacionados com problemas radioativos e com processos evolutivos. Entretanto, o que muda nos filmes a
partir de 1993 é a reconstrução mais detalhada dos achados científicos, mesmo que certa liberdade
artística continue, uma vez que linguagem do cinema permite essa liberdade. Outro ponto importante é a
riqueza de detalhes das interpretações paleontológicas proporcionadas pelos avanços tecnológicos.
Também, vale ressaltar a existência de filmes como A ERA DO GELO (2002), onde os personagens principais
são mamíferos da Era Cenozoica, e não apenas dinossauros. Considerando a premissa de se aprender de
forma lúdica, a análise dos filmes com temáticas paleontológicas pode proporcionar ao ser humano uma
perspectiva de observação e discussão acerca da transformação e evolução dos seres vivos, possibilitando
uma reconstrução de seus momentos históricos e compreendendo-se como elemento da biosfera. Sendo
assim, ressalta-se que o cinema pode ser um veículo transformador e divulgador da Paleontologia,
transformando-se em uma ferramenta pedagógica muito importante. Nele os conceitos podem ser
apresentados de maneira mais popula , tornando-os viáveis de compreensão. Para que isso seja factível,
deve-se utilizá-lo de forma planejada para habilitar o receptor a compreender e analisar esse meio,
relacionando as informações veiculadas com a área de conhecimento em questão. Isso estimula a
apreensão das informações científicas colocando-as mais próxima do cotidiano.
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Doctor Zoo: uma análise às referências zoológicas em personagens da série DOCTOR WHO

Virgínia Codá
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Produzida e transmitida pela BBC desde 1963, DOCTOR WHO é uma série britânica de ficção que mescla
ciência e história. A série nos mostra as aventuras do Doutor, um alienígena de forma humanoide que viaja
no tempo e no espaço em sua nave chamada Tardis, juntamente com seus companheiros, para salvar o
universo e toda a linha temporal. A série recebeu inúmeros prêmios, incluindo o British Academy Television
Award de Melhor Série de Drama por cinco anos consecutivos, e contou com a presença de atores
conhecidos mundialmente como Ian McKellen (X-Men), Andrew Garfield (Homem-Aranha), Maisie Williams
(Game of Thrones) e David Tennant (Jessica Jones). Uma das explicações chave para a série se prolongar
por todos esses anos, é a capacidade de regeneração do Doutor, permitindo que ele mude seu físico por
completo quando gravemente ferido, driblando a morte e, assim, viabilizando a troca de atores para a
renovação de mais episódios. Inúmeros personagens, das mais variadas espécies do universo, já cruzaram o
caminho do Doutor e seus acompanhantes nesses mais de cinquenta anos, muitos deles com fortes
referências zoológicas. Após uma triagem dos personagens, a partir do banco de dados oficial das espécies
de alienígenas e criaturas que apareceram na série desde o primeiro episódio de 1963, obteve-se um total
de 85 espécies com referência a algum animal invertebrado ou vertebrado. Estas referências abrangiam
desde o animal por inteiro (como moscas, formigas e baleias gigantes) até uma sutil referência (orelhas de
leão, juntamente com jubas usadas como barba, e asas). Foram encontrados representantes das classes:
Insecta, Arachnida, Reptilia, Hydrozoa, Osteichthyes, Mammalia, Malacostraca, Chondrichthye, Aves,
Clitellata, Myxini, Maxillopoda e Gastropoda. Dessas, a classe mais relevante foi Mammalia (30%), sendo
bastante representada pela ordem Carnivora. Dentre os invertebrados, Insecta foi a classe mais expressiva
(42,8%), com maior representatividade da ordem Diptera. Ainda que em menores números (1, 1 e 2
indivíduos, respectivamente), Myxini, Malacostraca e Hydrozoa chamaram atenção por serem classes de
incomum representação em programas de ficção científica. Nenhum componente da classe Amphibia foi
registrado. Dentre as duas gerações, na primeira (1964-1989) pode-se perceber uma predominância de
répteis e na segunda (2005-presente), de mamíferos; isso acontece, provavelmente, pela facilidade de
assemelhar os répteis a alienígenas com a pouca tecnologia disponível na época em que as primeiras
temporadas da série foram filmadas. Em relação ao resultado percentual das classes encontradas, a partir
das temporadas atuais tornaram-se mais comuns personagens de formato humanoide com uma sutil
referência zoológica feita em computador, o que viabilizou que mais classes pudessem ser representadas.
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Quem assistiu à estreia de Star Wars, há 40 anos, não poderia imaginar estar testemunhando o surgimento
de um fenômeno. A Cultura Pop nunca mais foi a mesma e a saga criada por George Lucas passou a
influenciar várias áreas do conhecimento, incluindo a Filosofia, as Artes, a Sociologia... Nomes como Yoda,
Obi-Wan Kenobi, Leia Organa, Han Solo, Luke Skywalker e, principalmente, Darth Vader fazem parte do
cotidiano até mesmo daqueles não tão aficionados pela franquia. Temas relacionando Zoologia e cultura
vêm ganhando destaque recentemente, e assim é esperada uma presença maciça de elementos zoológicos
nas diferentes manifestações culturais. Esse fato não poderia estar ausente da manifestação cultural que é
Star Wars. Isso pode ser percebido nas várias obras que compõem a série, nas diferentes mídias, seja como
personagens antropomorfizados, seja como animais propriamente ditos, quase todos com algum grau de
inspiração no Reino Animal real. A partir da minuciosa análise dos oito filmes cinematográficos já lançados
da franquia (1977-2016) foi feito o inventário e classificação dos animais não antropomorfizados constantes
nas obras, com inferências à sua distribuição. Foram totalizados 89 animais nos filmes, podendo ser
correlacionados a grandes grupos zoológicos reais, sendo 29 Mammalia, nove Aves, 31 Reptilia, sete
Amphibia, quatro Pisces, três Insecta, um Chilopoda, um Polychaeta e quatro Cephalopoda. O filme com
maior número de espécies foi o Episódio I (26), seguido pelo V (17), VI (14), II (12), III (oito), VII (sete), IV
(seis) e Rogue One (três). O planeta com a maior quantidade registrada de animais é Tatooine, com 35
espécies, sendo seguido por Naboo e Dagobah, com 11 espécies cada. Também foram registrados animais
em Geonosis, Jakku (quatro espécies cada), Jedha (três), Ahch-To, Hoth, Utapau, (duas cada), Korosan,
Kamino, Kashyyyk, Alderaan e na lua de Endor (uma cada) e em planetas e asteroide não nomeados.
Quanto aos hábitats das espécies, 39 habitam desertos, sendo os outros ambientes naturais pântanos (12
espécies), florestas (nove), ambientes aquáticos ou semi-aquáticos (oito), montanhas (duas), deserto gelado
(duas) e prado (uma), além de nove tipos de criaturas estarem em cativeiro restritivo. Nas escarpadas
montanhas à beira-mar do planeta Ahch-To, local de encerramento do Episódio VII, aves marinhas podem
ser visualizadas de longe. Isso trouxe à baila uma polêmica conservacionista, pois o set onde foram
gravadas as cenas é local de nidificação. As aves que aparecem no filme são, provavelmente, das espécies
Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) (Ciconiiformes: Alcidae) e Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)
(Charadriiformes: Laridae). Outros animais reais que aparecem na franquia são cobras, lagartos (Reptilia:
Squamata), no Episódio V, e uma rã (possivelmente Rana catesbeiana Shaw, 1802 – Anura: Ranidae), no
Episódio VI. No Episódio II aparecem moscas (Diptera) feitas por computação gráfica, aparentemente
similares às reais. De um modo geral, os animais aparecem como auxiliares (montaria, tração/carga,
companhia), arma ou instrumento de ataque, podendo ainda ser componentes das paisagens naturais, o
que ocorre com aves e répteis voadores.
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A i flu ia do fil e Ju assi  Pa k  pa a a paleo tologia o B asil e o u do

Rodrigo Tinoco Figueroa1*; João Marcelo Pais de Rezende2 & Deusana Maria da Costa Machado2

1Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução, UERJ
2Departamento de Ciências Naturais, Instituto de Biociências, UNIRIO

*rotinof@gmail.com

O filme JURASSIC PARK, dirigido por Steven Spielberg, foi lançado em junho de 1993 e se tornou um dos
maiores blockbusters e sucessos de bilheteria da época, sendo um marco para o cinema e para os efeitos
especiais. Além disso, foi um marco no quesito dinossauros no cinema, entregando para o público pela
primeira vez uma reconstrução convincente desses animais. A paleontologia também evoluiu muito a partir
do sucesso desse filme, tendo sido inspiração para muitos dos amantes de dinossauros durante a infância se
tornarem paleontólogos quando adultos. O objetivo deste trabalho é analisar a influência do filme JURASSIC

PARK para a paleontologia. Para isso, utilizaremos os dados de número de artigos publicados por ano desde
1980, obtidos na base de dados da Scopus, de forma a analisar de que maneira o filme influenciou o
crescimento da paleontologia como um todo. Os termos Paleontology , Fossils , Paleobotany e
Dinosaurs foram utilizados para mensurar a paleontologia globalmente. Para o Brasil, o limitado número

de artigos indexados somente permitiu a utilização do termo Paleo tologia , já que os demais não
mostraram um número significativo de publicações por ano. Os resultados dessa pesquisa nos mostram que
Paleontology era pouco utilizado de 1980 até 1992, sendo que o início do crescimento exponencial no

número de publicações com essa palavra-chave somente ocorreu após o lançamento do filme em 1993.
Paleobotany mostrou resultados semelhantes, porém muito mais significativos. Em JURASSIC PARK foi a

primeira vez que o termo paleobotany foi abordado em um filme de Hollywood, sendo representado pela
personagem Dra. Ellie Sattler (Laura Dern), uma paleobotânica. O termo Paleobotany não foi utilizado em
mais de 10 artigos por ano até 1995 quando, a partir daí, teve uma explosão em número de menções. Os
termos Fossils e Dinosaurs mostram também um crescimento exponencial, porém já presente desde
antes de 1980. Por outro lado, o termo Paleo tologia mostrou os resultados mais interessantes, o
número de artigos com menção a tal termo era escasso até 2008 com uma explosão acentuada no número
de menções a partir daí. Isso pode representar que, diferentemente de países desenvolvidos (por exemplo
Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha) onde o filme influenciou logo de cara as pesquisas, muito
provavelmente por conta do aumento do financiamento para pesquisas por agencias governamentais e
particulares, no Brasil a influência do filme se deu anos mais tarde, quando as crianças da década de 1990
que decidiram ser paleontólogas por inspiração do filme, chegaram à academia e começaram a publicar.
Portanto, podemos concluir que JURASSIC PARK foi importante para o desenvolvimento da paleontologia
mundial, sendo também de suma importância para a divulgação dessa área de conhecimento, fazendo com
que crianças tivessem seu primeiro contato com o tema, muitas delas sendo os paleontólogos dos dias
atuais.
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Horror animal no cinema: quando a morte tem presas e garras

André Wanderley do Prado* & Bruno Aguilar Carrilho Guimarães
Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, UFRJ

*Awp03@hotmail.com

A relação homem–animal foi ricamente retratada ao longo da história, especialmente nas artes. O cinema é
uma das mais recentes expressões artísticas, com grande influência e popularidade no mundo moderno.
Dentre os gêneros cinematográficos, o horror é caracterizado pelo intuito de causar medo no espectador e,
para tal, utiliza-se principalmente da transgressão aos valores morais. O horror animal consiste em um
subgênero no qual animais tornam-se agentes transgressores, em geral, atacando e matando seres
humanos. Esse subgênero é o que mais explicitamente retrata o confronto entre homem e animal,
permitindo uma análise mais apurada sobre a origem desse conflito. Neste trabalho foi feito um
levantamento de filmes de horror animal, incluindo a classificação taxonômica até o nível de ordem e em
grupos funcionais dos animais representados, além das justificativas dos confrontos, relacionando-as com o
contexto histórico. A variação de tamanho dos animais e seu número relativo também foram incluídos na
análise. Foram considerados apenas filmes de 40 minutos ou mais, em que os animais possuíam o
bauplan congruente ao de grupos viventes, e não possuíam origem extraterrestre, sobrenatural ou mítica.

A fonte utilizada foi o banco de dados virtual INTERNET MOVIE DATABASE (IMDB). O levantamento resultou em
338 filmes. As ordens taxonômicas mais representativas foram Lamniformes (19%), Carnivora (13%) e
Squamata (9%), e os grupos funcionais mais representados foram tubarões (19%), cobras (8%) e primatas
(8%) cada. No início do século XX, até a década de 1940 o único filo representado pelo subgênero era
Chordata e predominavam filmes com primatas (75%), cuja principal motivação do ataque foi o
territorialismo (83%). Já nas produções da década de 1950, os artrópodes predominaram, correspondendo
a 50% dos filmes. As produções do período foram muito influenciadas pelo pós-guerra e os primórdios da
guerra fria, o que é evidenciado pela radioatividade e experimentos científicos como principais justificativas
de gigantismo (44%) e ataque dos animais (44%). Na década de 1960, Chordata voltou a ter expressividade,
com 82% dos filmes do período, predominância que se perpetuou pelas décadas seguintes. A década de
1970 foi fortemente influenciada pela ascensão do movimento ambientalista nos EUA, isso se refletiu no
cinema pela enorme quantidade de filmes que retratavam a relação homem-animal. No horror animal, as
produções dessa década corresponderam a 61% do total até o momento. Essa abundância também se deve
ao enorme sucesso do filme JAWS, de 1975, responsável pela tendência de filmes de tubarões assassinos
que se perpetuou até hoje. A poluição surge como justificativa expressiva do ataque dos animais nos filmes
dos anos 1970 (12%), seguindo em evidência até meados dos anos 1980. No final dos anos 1980, a
manipulação genética começou a se tornar uma justificativa abundante para o ataque dos animais, o que se
intensificou na década de 1990 (18%), sendo popular até a década de 2000 (22%). Dos anos 2000 até hoje,
a popularização da computação gráfica acarretou numa enorme contribuição para o horror animal. Os
filmes desse período correspondem a 50% do total do subgênero, e há a evidente predominância de filmes
de tubarão (27%), com expressiva quantidade de confrontos sem explicação aparente (15%) em relação às
outras décadas.
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Tem bicho nessa música: animais na Música Popular Brasileira e a zoologia cultural pela Rádio 
Animal

Waldiney Mello
Colégio de Aplicação, UERJ
neymello.ictio@gmail.com

A radiodifusão é um importante meio de popularização das ciências e divulgação científica. Entretanto,
programas de rádio sobre biologia animal ainda são raros no Brasil. Há 4 anos, o programa Rádio Animal
atua com divulgação científica no Rio de Janeiro, abordando sobre vida animal utilizando o
edutretenimento, através da Rádio Roquette Pinto (94,1FM). Uma das formas de atrair audiência para o
ensino de Zoologia é despertar no ouvinte uma identificação com sua vida cotidiana. A maior parte das
emissoras de rádio oferece um maior espaço à programação musical. Considerando esse aspecto, foi
apresentada pelo programa uma série de 11 episódios semanais chamada "Tem bicho nessa música". Os
capítulos traziam letras da Música Popular Brasileira (MPB) que falavam de animais. No total, 33 letras da
MPB foram utilizadas na série. Por episódio, foram apresentados trechos de até três músicas mencionando
animais. Em seguida, era falado sobre a biologia animal, curiosidades da música e histórias inusitadas que
tornavam o conhecimento de zoologia mais interessante ao público não especializado. Dessa forma, a série
abordou a zoologia cultural presente na MPB, buscando seus elementos animais nas diferentes
manifestações musicais em diversas regiões do Brasil. Um dos compositores com mais elementos animais é
Vinícius de Moraes. Letras como "A foca" permitiram falar tanto da presença desse mamífero na MPB como
sua biologia e, ainda, uma contextualização transversal sobre animais em circos. "Carcará", de João do Vale,
permitiu contextualizar a biologia das aves de rapina brasileiras com a letra da música e questões
envolvendo a realidade socioeconômica de regiões onde a ave é encontrada ("que é malvada e valentona, e
é a ave lá do sertão"). Certas músicas levam também aos hábitos diários de populações ribeirinhas, como
em VENDEDOR DE CARANGUEJO, de Gilberto Gil. Foi contado sobre o que é o caranguejo-uçá [Ucides cordatus
(Linnaeus, 1763) – Decapoda: Ocypodidae], a importância dos mangues ("Apanho ele na lama e boto no
meu caçuá") e sobre os hábitos da venda deles em cordas Cada corda de dez eu dou mais u . Conceitos
anatômicos e de adaptações evolutivas de certos animais podem ser particularmente difíceis e não
despertar o interesse do público não especializado. Entretanto, aproximar o público não especializado
dessas informações requer uma história contextualizada. O cenário musical atraiu a atenção de ouvintes
para a informação sobre a origem dos chifres e seus comportamentos. O mesmo ocorreu com a piramboia
(Lepidosiren paradoxa Fitzinger, 1837 – Lepidosireniformes: Lepidosirenidae) e o pirarucu [Arapaima gigas

(Cuvier, 1829) – Osteoglossiformes: Arapaimidae], que não são animais comuns no imaginário popular em
certas regiões, como o Sudeste do Brasil. Sua adaptação de pulmões foi abordada usando PEIXE VIVO (Milton
Nascimento) para falar de peixes que passam parte da vida fora da água. Esses episódios foram utilizados
em aulas de Biologia Animal no Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CAp-
UERJ), aumentando o interesse dos alunos usando suas preferências culturais e musicais. Recomenda-se o
uso dessas letras em sala de aula como parte do aprendizado de Zoologia de forma multicultural.
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A música de Luiz Gonzaga como suplemento didático das aulas de Ciências e Biologia

Adriana Anadir dos Santos1*; Carlos Alberto Batista Santos2 & Ednilza Maranhão dos Santos3

1Colégio Estadual Josefa Soares de Oliveira, Secretaria de Educação do Estado da Bahia
2Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, UNEB Campus III.

3Departamento de Biologia, UFRPE
*ant_dir@hotmail.com

A arte da música é considerada como um elemento transformador e necessário na vida do ser humano, e a
utilização dessa ferramenta no processo ensino-aprendizado na formação do cidadão tem sido apontada na
literatura como de grande relevância. O ensino da zoologia, para várias escolas da educação básica, no
sertão nordestino é tido como superficial e, algumas vezes, cansativo, sem ser relacionado com o cotidiano
do aluno. Com isso, dentro da instrumentalização no ensino, estratégia facilitadora para o aprendizado,
torna-se necessário repensar as atividades didáticas tradicionais para um procedimento de construção,
evidenciando uma aprendizagem mais significativa e interdisciplinar. Nesse contexto, a música pode ajudar.
Pensando nessa possibilidade de contribuir com as aulas de zoologia, foi realizada uma pesquisa na obra
discográfica de Luiz Gonzaga - o Rei do Baião, relativo ao que ele canta sobre os animais do semiárido. A
pesquisa/busca, leitura e análises das letras foram feitas entre outubro e novembro de 2015, listando-se as
músicas e os animais citados na obra do cantor/compositor, de 1945 até 1989, ou seja, ao longo de cinco
décadas. Um total de 604 músicas foi analisada, dessas 105 (o que corresponde a 17,21%) falam, comentam
sobre a fauna nordestina e seus diferentes aspectos. Além disso, 19 músicas citam as relações de mitos e
crenças de elementos da fauna presente no mundo do sertanejo. Foram citados nove grandes táxons da
fauna sertaneja, sendo quatro grupos de invertebrados: insetos (n=10), crustáceos (n=02), miriápode (n=1)
e molusco (n=1). Em relação aos vertebrados, destacamos os peixes (n=08), anfíbios (n=03), répteis (n=08),
aves (n=38) e mamíferos (n=27). Os resultados demonstram a diversidade faunística do sertão, além de
retratar de forma significativa a realidade do povo nordestino, descrevendo sua gente, suas paisagens e sua
biodiversidade, bem como os eventos socioeconômicos, ambientais, culturais e do imaginário nas suas
relações com os animais. Do ponto de vista da educação no campo, traz para a sala de aula a realidade dos
educandos da região do semiárido, podendo promover, dessa forma, um maior dinamismo e interação
entre os educandos e educadores. Diante do exposto, a obra do Rei do Baião representa uma ferramenta
didática dinâmica e contextualizada, uma vez que propicia não só a descrição dos animais que fazem parte
do sertão nordestino, bem como as interações existentes entre os homens e os animais e o ambiente onde
estão inseridos, a exemplo das músicas Paraíba (1950) e Riacho do Navio (1954), que descrevem cenas de
caça e hábitos das aves da caatinga.

Palavras-chave: cultura popular, ensino de Ciências Naturais, semiárido, sertão, zoologia cultural.

14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 112



Adriana Anadir dos Santos; Carlos Alberto Batista Santos & Ednilza Maranhão dos Santos

14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 113



O uso de paródias musicais no ensino de Zoologia: platelmintos, nematelmintos e ctenóforos

Maíra Moraes Pereira1* & Jean Carlos Miranda2

1Universidade Veiga de Almeida
2Universidade Federal Fluminense

*maira.pereira@uva.br

Paródias musicais são importantes ferramentas no processo ensino-aprendizagem, pois estimulam a
criatividade, a socialização e o desenvolvimento cognitivo, auxiliando na aquisição do conhecimento. O
presente trabalho é o relato de uma atividade com o uso de paródias musicais, realizada em três turmas da
disciplina A elo ados e Pseudo elo ados , do curso de Ciências Biológicas, da Universidade Veiga de
Almeida. A atividade teve por objetivo estimular, nos graduandos (futuros professores), o desenvolvimento
de recursos didáticos para subsidiar aulas de Biologia no Ensino Médio, além de contribuir no aprendizado
em uma disciplina considerada difícil, devido à grande quantidade de o es o pli ados . A atividade
contou com a participação de 59 alunos, organizados em grupos de quatro a cinco componentes. Por serem
objetos de estudo da disciplina, Platyhelminthes, Nemathelminthes e Ctenophora foram os temas definidos
para a realização da atividade. Os alunos tiveram liberdade para escolher o estilo musical e as paródias
foram gravadas em vídeos. Posteriormente, os vídeos foram apresentados em sala de aula, às vésperas da
realização das avaliações da disciplina. Foram produzidas 16 paródias (11 sobre platelmintos, 4 sobre
ctenóforos e 1 sobre nematelmintos), de diferentes estilos musicais, com destaque para o funk, com seis
paródias. Cabe ressaltar a utilização de músicas atuais, como Despacito (Luis Fonsi) e Cheguei
(Ludmilla), bem como músicas-temas de desenhos animados (Pokémon e Dragon Ball Z). O grau de
envolvimento dos alunos com a atividade e a qualidade das paródias musicais produzidas são pontos
positivos a serem destacados. A atividade mostrou-se eficiente no que tange ao estímulo à criatividade e ao
trabalho em grupo, bem como ao desenvolvimento e aplicação de recursos didáticos que motivem os
alunos na busca por conhecimento e contribuam de maneira significativa para os tornarem mais ativos no
processo ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: atividade lúdica, invertebrados, recursos didáticos.

14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 114



Maíra Moraes Pereira & Jean Carlos Miranda

14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 115



Do the Evolution: Apropriação do discurso da teoria evolutiva e sua discussão por alunos 
universitários de Biologia

Felipe Barta Rodrigues* & Edson Pereira da Silva
Departamento de Biologia Marinha, UFF

*felipebarta@id.uff.br

A teoria evolutiva postula que todas as espécies mantêm relações de ancestralidade. Essa concepção se
constituiu em uma revolução na forma de encarar a biodiversidade no planeta e, também, o lugar da
humanidade entre os seres vivos, que passou de uma espécie apical para apenas mais um ramo na árvore
da vida. Por seu caráter iconoclasta e controverso, a teoria evolutiva está muito presente nos mais diversos
aparatos da indústria cultural (histórias em quadrinhos, filmes de cinema, desenhos animados, etc.). Neste
trabalho o videoclipe e a canção Do the evolution , da banda de rock americana Pearl Jam, foram
utilizados para criação de atividades didáticas voltadas para aulas de evolução no curso de Ciências
Biológicas da Universidade Federal Fluminense. O objetivo foi investigar como os alunos interpretavam a
apropriação feita pela canção e pelo videoclipe do discurso científico da teoria evolutiva. A canção trata da
evolução humana concentrando-se, fundamentalmente, na identificação entre evolução e progresso. O
videoclipe, por sua vez, traz uma representação da canção fundamentada em imagens que envolvem desde
seres unicelulares até os seres humanos. A interpretação dos alunos foi registrada a partir dos relatórios de
atividades (Análise Documental) e, também, pelas observações e anotações tomadas durante a realização
dessas atividades (Método Etnográfico). A comparação entre os discursos (teoria evolutiva, canção,
videoclipe e leitura dos alunos) foi realizada com base nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso. Os
resultados indicaram que o discurso científico define o processo evolutivo como um fato natural de
mudança na proporção de alelos em populações ao longo do tempo, pela ação de forças como a ação do
acaso (mutação, deriva) e da seleção natural. Nesse sentido, ideias como perfeição e progresso não se
coadunam com ele. A canção questiona a ideia de progresso associado à evolução e ridiculariza a suposta
superioridade humana baseada nessa ideia. O videoclipe, por outro lado, representa o processo evolutivo
de maneira linear, numa substituição sucessiva de espécies mais f a as pelas mais fo tes até chegar ao
humano. Quanto à leitura dos alunos, ela foi bastante crítica tanto em relação à canção quanto ao
videoclipe, tendo identificado a perspectiva teleológica em ambas às produções artísticas. Alguns alunos,
contudo, foram capazes de perceber que na canção a noção de progresso não estava dada, mas era
questionada. Tomados em conjunto, esses resultados permitem concluir que o uso de mídias de massa em
atividades práticas no ensino da teoria evolutiva tem grande potencial como ferramenta didática, uma vez
que elas despertam o interesse e promovem a discussão crítica.
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Alçando voo em canções populares: investigações acerca das aves nas músicas brasileiras

Vanessa Messias da Silva
Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade, FFP, UERJ

vannessamessias@gmail.com

A música pode ser considerada um dos elementos da identidade de um povo, por isso também se
apresenta como um componente fundamental da cultura de uma nação. Ela em si carrega o potencial de
encantar, refletir, entreter. Dentro do campo da zoologia, um dos grupos mais próximos à população é o
das aves. No território brasileiro elas ganham destaque por sua grande diversidade, beleza e exuberância,
além da vasta importância ecológica. A fim de conhecer a proximidade entre a cultura musical brasileira e
as aves, o presente trabalho tem por objetivo investigar a inserção da ornitologia nas músicas brasileiras.
Para isso, utilizou-se como ferramenta o portal de informações do Centro de Estudos Ornitológicos, que
dispõe de um acervo de músicas (www.ceo.org.br/musica/musica.htm). A partir daí as 120 músicas
dispostas na plataforma foram elencadas com base nas seguintes categorias: gênero musical, temática da
música e nomes das aves. Os gêneros musicais são: sertanejo (97 canções), forró e suas vertentes (10),
bossa nova (03), MPB (03), rock (04), choro (02) e gospel (01), interpretadas por grandes nomes da música
brasileira como Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, Belchior, Chico Buarque e Tom Jobim. Nessa amostra musical
é possível observar a existência de grandes clássicos da cultura brasileira como: As a do i has (Trio
Parada Dura), Ai que saudade d ocê (Geraldo Azevedo), Asa a a , Lua do se tão (Luiz Gonzaga),
T isteza do Je a (Tonico e Tinoco) e Ti o tico no fu á (Carmen Miranda). Nas músicas são citados 108

nomes de aves, distribuídas nas ordens Accipitriformes, Anseriformes, Apodiformes, Caprimulgiformes,
Cariamiformes, Cathartiformes, Charadriiformes, Ciconiiformes, Columbiformes, Coraciiformes,
Cuculiformes, Falconiformes, Galiiformes, Nyctibiformes, Piciformes, Rheiformes, Strigiformes, Suliformes,
Passeriformes, Pelecaniformes, Psittaciformes, Tinamiformes. Passeriformes é a ordem mais representativa
e o sabiá (família Turdidae, gênero Turdus Linnaeus, 1758), a espécie mais citada. Nesse contexto, além das
belas letras que destacam o cenário do campo brasileiro, a vida e as dificuldades do sertão, relatos de
romance e saudade da terra, destacam-se duas músicas que, além de citarem tipos de aves, adotam como
enredo a caça dos pássaros, a destruição de hábitats e a poluição. São elas: Se tão sem poluição , de
Tonico e Ariston de Oliveira, interpretada por Tonico e Tinoco, e Passa edo , de Francis Hime e Chico
Buarque, interpretada por Chico Buarque. A partir das letras encontradas na plataforma busca-se discutir a
diversidade ornitológica e propor um novo olhar para o uso das músicas como potencial meio de divulgação
científica e cultural.

Palavras-chave: divulgação científica, MPB, ornitologia.
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Etnozoologia na música brasileira

Maria Célia Elias Senra* & Luana Lopes
Departamento de Ciências Naturais, Instituto de Biociências, UNIRIO

*maria.senra@unirio.br

A música brasileira, clássica e popular, arrebata platéias mundo afora, acumulando admiradores e
intérpretes. Nas composições frequentam variados temas, como a natureza exuberante, as tradições
indígenas e as africanas tipicamente nacionais. Poucas obras, no entanto, mencionam, em algum nível, aos
elementos da vida selvagem ou doméstica. Neste resumo procura-se evidenciar a coexistência entre a
ciência e a arte com o propósito de indicar possibilidades operacionais onde zoologia e música interagem.
Ainda que afeitos à brasilidade, músicos como Heitor Vila Lobos, Pixinguinha, Chico Buarque, João do Vale,
entre outros, encontraram também inspiração nos animais. Felinos, aves, répteis, anfíbios, equinodermos e
moluscos serviram de tema, foram citados nas letras ou intitularam muitas composições. O uirapuru
(Passeriformes: Pipridae), ave amazônica, inspirou o poema sinfônico de mesmo nome, onde o magnífico
solo de flauta transversa representa seu canto. A relação entre os sons emitidos pelo animal ou seu
comportamento e a partitura é designada onomatopéia sonora, simulada por um ou mais instrumentos.
Não se percebendo tal conexão, pode ocorrer uma alusão ao elemento da fauna no título da obra.
Reconhecer o animal no plano musical não é tarefa fácil, caso de muitas peças eruditas e chorinhos, que são
unicamente instrumentais. Aí, a interface com a zoologia é imprescindível. Mesmo com o "zootema"
criativo indicado pelo autor em documentos ou depoimentos, ou ainda no título das obras, ou naquelas
com letra e música, explorar o conteúdo biológico enriquece a conexão música e zoologia. Muitas vezes o
animal ilustra o título, mas a letra não faz menção à sua biologia, como a belíssima Penas do Tiê, alusiva aos
pássaros da família Thraupidae. A genial Carcará [alusiva ao Carcara plancus (Miller, 1777) – Falconiformes:
Falconidae] é um exemplo de fidelidade ao contexto biológico, descrevendo o comportamento dessa ave de
rapina do bioma caatinga. Foram identificadas iniciativas possíveis a partir de elementos faunísticos em
composições musicais como: movimentos de proteção ambiental em recitais, festivais, concertos e outros
eventos; divulgação da fauna brasileira e da importância da zoologia pela arte; transversalidade curricular
com a zoologia no ensino de música para adultos e crianças, como elemento motivador; subsidio na
produção de material virtual, digital ou impressa de obras musicais; e valorização do meio ambiente. As
obras musicais examinadas para a elaboração do trabalho estão disponíveis no link
http://www.youtube.com/channel/UC/-I7xhF1N260-9hH6d--IQ.

Palavras-chave: conexão, música clássica, popular, zoologia.
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O p ssa o baepsae  as úsi as do g upo sul-coreano BTS

Tainá Boa Nova Ribeiro Silva1* & Luci Boa Nova Coelho2

1Escola de Biblioteconomia, UNIRIO
2Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, UFRJ

*makeusfreer@outlook.com

BTS, ou Bangtan Sonyeondan (방탄소년단), é um grupo sul-coreano masculino de pop, formado em 2013
pela empresa Big Hit Entertainment, composto por sete membros: Rap Monster (Nam-Joon Kim); Jin (Seok-
Jin Kim); Suga (Yoon-Gi Min); J-Hope (Ho-Seok Jung); Jimin (Ji-Min Park); V (Tae-Hyung Kim); Jungkook
(Jeong-Guk Jeon). Graças ao recente sucesso, o grupo, cujo nome internacional não passava de uma
tradução literal do coreano Bulletproof Boy Scouts , assumiu a nova denominação Beyond The Scene .
É um dos grupos K-Pop de maior sucesso internacional, com fãs espalhados por todo o mundo. Com nove
álbuns lançados na Coréia do Sul e sete no Japão, totaliza mais de 200 músicas. Dessas, foram analisadas as
letras de 110, obtidas em sítios de internet que fazem traduções mais exatas. Dezenove apresentam
menções a animais, sendo nove a aves, a grande maioria delas (seis) relativa à uma espécie local, o
baepsae (뱁새), cujo nome é traduzido para o inglês pelos sites ocidentais especializados em K-Pop como
crow tit . O objetivo deste trabalho foi saber quem é o beapsae e o que ele representa nas músicas. Há

um provérbio sul-coreano que diz que se um baepsae andar como uma cegonha, ele quebrará suas
próprias pernas. Como o baepsae é um pássaro de pequeno porte, ao imitar uma cegonha (Ciconiformes:
Ciconiidae), quer aparentar ser uma ave maior. Por sinal, baepsae é uma expressão usada para designar
pessoas, geralmente jovens, que tentam aparentar o que não são. Pesquisando em blogs e páginas de fãs,
foram encontradas algumas divergências quanto à identidade do pássaro. A maioria o relaciona a imagens
do Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) (Aegithalidae), às vezes erroneamente associadas à família
Paridae, o que pode ser devido à sua aparência mais carismática e fofa , como uma oli ha de algodão ,
segundo os fãs. De modo menos comum, o baepsae é associado aos corvos (Corvidae), muito mais por
uma contextualização socioeconômica e política: os supostos corvos (camadas mais populares,
notadamente os jovens) não podem ter uma vida semelhante à das ricas cegonhas. Curiosamente, os
corvos são notabilizados pela perícia em imitar outras aves. Por definição, crow tit é um nome dado a
algumas espécies de Paradoxornis Gould, 1836 e gêneros próximos (Sylviidae), o que faz com que a
identidade científica do baepsae esteja, segundo os fãs, entre pelo menos quatro famílias distintas. Ao
que parece, nenhum fã-clube ocidental do BTS teve a ideia mais óbvia: contatar algum ornitólogo sul-
coreano. Se assim o fizessem, teriam obtido a mesma resposta que nós e saberiam que baepsae é o
vinous-throated parrotbill , cientificamente chamado de Sinosuthora webbiana (Gould, 1852), espécie

previamente alocada em Paradoxornis. Independentemente dessa crise de identidade, o interessante é que
o BTS utiliza esse passarinho como algo positivo, um incentivo que os leva, através do esforço, a chegar ao
nível de concorrentes ligados a empresas maiores. Mesmo com dificuldades e improbabilidades, o BTS
conseguiu se igualar aos grandes grupos sul-coreanos e até ultrapassá-los. Por isso eles afirmam que são
baepsae , considerados inferiores por sua raiz, mas que se esforçam para chegar ao nível da cegonha,

encorajando seus fãs a fazerem o mesmo.

Palavras-chave: Coreia do Sul, K-Pop, Passeriformes, Sinosuthora webbiana.
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A lagartixa no imaginário popular brasileiro

Elidiomar Ribeiro Da-Silva1*; Paula Ferreira Grossi2 & Francisco Antonio da Silva Neto3

1Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, UNIRIO
2Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, ICBS, UFRRJ

3Secretaria de Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Piraí
*elidiomar@gmail.com

Briba, víbora, lapixa, lambiôia, taruíra, labigó, osga, tiquiri, crocodilinho-de-parede, jacaré-de-parede. A
quantidade de nomes regionais já é uma mostra de como a lagartixa, um pequeno lagarto da infra-ordem
Gekkota, é tremendamente popular no Brasil. Na verdade, por aqui ocorrem três famílias taxonômicas de
lagartixas, Sphaerodactylidae, Phyllodactylidae e Gekkonidae. Nessa última família está classificada a
espécie Hemidactylus mabouia Moreau De Jonnès, 1818, uma lagartixa de pequenas dimensões
(comprimento de 20 mm a 110 mm), que anda nas paredes das casas e cuja dieta inclui aranhas, escorpiões
e insetos, além de outras lagartixas. Embora amplamente distribuída no Novo Mundo, a espécie é nativa da
África, sendo comumente encontrada em diversos ambientes, desde rurais a urbanos. Porém, mais do que
um grupo biológico, as lagartixas são verdadeiras entidades culturais. Existem problemas culturais
relacionados às lagartixas, que são popularmente tidas como vetoras de doenças e consideradas perigosas.
Para o presente trabalho, colhemos 11 depoimentos de pessoas, cujas idades variam de 53 a 70 anos, nos
municípios do Rio de Janeiro, de Piraí (RJ) e de Campina Grande (PB), acerca de ausos que elas
conheciam incluindo lagartixas. Os relatos variam desde a indução de cegueira pelo contato com a u i a
da lagartixa (algo altamente improvável, em se tratando de um animal que excreta ácido úrico) até mesmo
ao ocasionamento de óbito tanto a humanos quanto a outros animais (especialmente pássaros
engaiolados). A capacidade da lagartixa se aderir a substratos, produto de ranhuras em suas patas, que
funcionam à semelhança de ventosas, também foi citada, com requintes de filme de terror: a lagartixa
poderia g uda em uma pessoa e só se solta após o ecoar da primeira trovoada, segundo alguns relatos.
Outra peculiaridade biológica do animal, que regenera a cauda perdida, também é fantasiosamente
amplificada pelo imaginário popular, como em um dos relatos, que menciona que também na cauda
perdida es e uma nova lagartixa; ou seja, ao realizar a autotomia da cauda, a lagartixa estaria se
duplicando, à semelhança do que fazem alguns Cnidaria e Echinodermata. É recorrente nos relatos a crença
de que a lagartixa seja um animal venenoso ou peçonhento, algo absolutamente incomum em lagartos.
Esses mitos são transmitidos entre gerações, o que resulta em medo/fobias, tornando tais répteis alvo de
judiações diversas. A verdade é que as ocorrências relacionadas à transmissão de doenças ao homem e
outros animais são especificas, o que não torna as lagartixas uma ameaça, exceto para as presas das quais
se alimenta. Muito pelo contrário, é sabido que são de importância para o controle de pragas do ambiente
doméstico. Portanto, torna-se necessário intensificar o esclarecimento do papel natural da lagartixa,
desmistificando a imagem cultural que elas possuem. Odiadas por uns, amadas por outros, toleradas pela
maioria, as lagartixas não devem ser enquadradas como mocinhos ou bandidos, coisa que acaba
mascarando o que elas, de fato, são: animais que lutam para sobreviver às mudanças de hábitos e hábitats
que lhes foram impostas; verdadeiros heróis da resistência nessa selva de pedra (ou melhor, nas paredes de
concreto).

Palavras-chave: etnozoologia, folclore, geco, mitos.
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Caça aos cetáceos em águas brasileiras: uma análise etnobiológica

Daniel Anibolete
Departamento de Ciências Ambientais, UFRRJ

daniel.annibolete@hotmail.com

A caça aos cetáceos pode ser observada em diversas populações nativas, desde o homem pré-histórico
brasileiro, sendo atualmente fundamentada em mitos e crenças do folclore local. As atividades baleeiras de
larga escala foram introduzidas no Brasil com a colonização, sendo os cetáceos inclusive considerados como
um peixe Real e, por consequência, de monopólio da coroa portuguesa. A proibição por lei da baleação
contribuiu para o substancial crescimento das populações de cetáceos, contudo, faz-se necessário
compreender a motivação da caça em pequena escala, pelos povos da floresta e outras populações locais, a
fim de mudar esse panorama negativo. Para realizar esse trabalho foram feitas buscas bibliográficas, em
livros e artigos, onde os resultados obtidos com essa pesquisa foram utilizados para sustentar o trabalho. A
caça de cetáceos no Brasil remonta a pré-história do homem brasileiro, sendo encontrados ossos de
mamíferos marinhos, além de conchas de moluscos e ossos de peixes, em diversos sambaquis ao longo da
costa brasileira. Essa cultura predatória tem sido preservada através do folclore local, por mitos como do
boto-cor-rosa, onde um desses botos [Inia geoffrensis (Blainville, 1817) (Cetacea: Iniidae)] se transmuta em
homem (Homo sapiens Linnaeus, 1758 - Primates: Hominidae) e engravida mulheres durante a noite,
mulheres essas que afirmam ter sido seduzidas e engravidadas pelos botos, o que resulta em uma matança
desses pelo marido traído. Pode ser observada também a comercialização alguns órgãos, como olhos e
genitais, desses animais como talismãs ou para sortilégios (respectivamente) e da carne e/ou gordura para
confecção de iscas. A baleação propriamente dita chega ao Brasil no início do século XVII, com a colonização
portuguesa, que instalou armações ao longo da costa, sendo a primeira na Bahia. A indústria era
considerada altamente lucrativa uma vez que, todo o animal era aproveitado. Após o abate o misticeto ou
cachalote [Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758) (Cetacea: Physeteridae)] era retalhado e sua gordura
fervida para produção do óleo que tinha desde utilidades simples, como combustível para iluminação, a
mais complexas como a construção civil, onde compunha argamassa das construções (Ex: Igreja de
Sa t A a, Armação dos Búzios – RJ), os ossos e marfim usados para fabricação de objetos e carne
consumida pela população local, sobretudo entre os mais pobres, pois era considerada inferior a carne
bovina e, portanto mais barata. No caso dos cachalotes ocorria também a extração do espermacete e do
âmbar cinza, o que tornava sua caça ainda mais lucrativa. Esse processo de caça, em um ritmo superior ao
de reposição, levou a redução das populações reservatório, aquelas que renovam os estoques
populacionais regionais, e perdurou legalmente até 18 de dezembro de 1987, quando a Lei Federal nº
7.643, que proíbe a pesca de cetáceos nas águas jurisdicionais brasileiras, foi sancionada pelo então
presidente da república José Sarney. Apesar da legislação, o caça dos cetáceos ainda ocorre em águas
brasileira seja por pesca acidental ou intencionalmente por populações locais, o que torna importante a
visão etnobiológica de desses processos, a fim de combater suas causas e consequentemente colaborar
para a progressiva restauração dessas populações de cetáceos.

Palavras-chave: Cetacea, manejo de recursos, zoologia cultural.
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Tenébrio-molitor: um biomodelo amplamente promissor 

Tiago Roberto Guimarães Botelho
Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas, UNIRIO

tiagobotelho3@gmail.com

Cosmopolita, resistente, higiênico, prolífico, rico em nutrientes e desprovido de ferrão são características
que permitem o fotofóbico inseto holometábolo Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 (Coleoptera:
Tenebrionidae), vulgarmente conhecido também como bicho-do-pão, ser amplamente criado ao redor do
mundo para diversos fins: científicos, didáticos, recreativos e nutricionais. A criação com fins nutricionais,
tanto animal quanto humana, é amplamente recomendada pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Pesquisadores da Universidade de Stanford (Califórnia, EUA) detectaram que a larva do tenébrio é capaz de
se alimentar de materiais não-biodegradáveis, como o isopor, por exemplo. José Bezerra Neto, professor de
biologia em Aracaju (SE), utiliza como recurso didático colônias artificiais vivas, para demonstrar todo o
ciclo de vida desse inseto, com excelentes resultados no processo de ensino-aprendizagem. Avicultores que
os reproduzem possuem muitas histórias do tipo o meu pássaro se salvou da morte certa ao se alimentar
das larvas desse esou o ; proprietários de pesque-e-pague relatam casos de clientes que ficaram bastante
satisfeitos porque conseguiram pescá peixão de mais de metro graças ao tenébro . Exageros à parte, é
evidente que a oferta quantitativa e qualitativa de alimentos influencia no estado geral dos animais
(gustativo, fisiológico, comportamental etc.); no caso do sabor e tamanho desse artrópode,
respectivamente será adocicado e maior se lhe for oferecida a cana-de-açúcar, porém salgado e menor
quando se lhe dispor o amendoim, prática muito comum quando suas larvas são destinadas para consumo
humano. No Brasil, o uso do inseto para tal finalidade ainda é pouco difundido. Contudo, há empresas,
como a Nutrinsecta (Betim, MG), que já produzem de forma experimental alimentos à base de insetos e
que começam a cair no gosto popular: pães de queijo com larvas de tenébrio, grilo ao chocolate e bolo de
fubá contendo grilos moídos. Produções artístico-culturais também se valem da espécie. Lauren Wilson e
Kristian Bauthus citam, no THE ART OF EATING THROUGH THE ZOMBIE APOCALYPSE, o tenébrio como importante
fonte alimentar para se sobreviver ao apocalipse zumbi. Steven R. Kutcher, o Homem-Inseto de Hollywood,
é um entomólogo que se utiliza de artrópodes em diversos gêneros da sétima arte. Pintor artístico
reconhecido, emprega, nesse tipo de produção, sem lhe causar sofrimento, o besouro (vivo) do tenébrio-
molitor, que, com tinta guaxe (à base d água, não-tóxica) nas extremidades inferiores de suas pernas, deixa
pegadas sobre o papel. Francesco Francavilla criou o super-herói Besouro-Negro (Dark Horse Comics), que
se veste com roupas e capuz negros, a fim de combater os malfeitores de Colt City durante a noite.
Tenébrio advém do latim tenebrae – escuridão: alusão à cor preta do besouro e ao hábito noturno que a
espécie apresenta. Pelas semelhanças, é possível que o autor tenha se inspirado no reino animal ao
produzir o seu personagem. Apesar da conhecida superstição esou o que entra em casa dá aza , esse
pequeno coleóptero aparenta ser muito bem-vindo na sociedade, a ponto de fazer parte do cotidiano
(culinário, escolar, profissional etc.) de muitas pessoas, o que faz dele um biomodelo promissor para futuras
pesquisas em diversos campos, até no cultural, tão pouco explorado na zoologia brasílica.

Palavras-chave: criação, sociedade, Tenebrio, uso, zoologia.
Apoio: Agro Pavan (Itaocara-RJ).
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Prevenção de acidentes por aranhas e escorpiões: uma intervenção cultural para abordar o tema 
entre crianças de um abrigo no Rio de Janeiro

Anna Carolina Tosi¹*; Marcela Teixeira¹; Daniel Anibolete¹; Vivian Alves¹; Pedro Henrique Mascarenhas¹ & 
Maria do Carmo Ferreira²

¹Instituto de Biociências, UNIRIO
²Departamento de Parasitologia e Microbiologia, UNIRIO

*carolstosi2@gmail.com

É grande a curiosidade em relação às questões voltadas a aranhas e escorpiões. Muitos conceitos sobre
esses animais são aprendidos erroneamente, sendo assim propagados de forma equivocada. No Brasil, há
quatro grupos principais de aranhas e dois de escorpiões associados a acidentes domésticos nas áreas
urbanas. Entre as aranhas, podemos citar a viúva-negra (Latrodectus spp – Theridiidae), a aranha-armadeira
(Phoneutria spp – Ctenidae), a aranha-marrom (Loxosceles spp – Sicariidae) e a aranha-de-grama (Lycosa
spp – Lycosidae). O gênero Tityus Koch, 1836 (Buthidae) compreende os escorpiões de importância médica
no Brasil, com destaque para o escorpião-amarelo, T. serrulatus Lutz & Mello, 1922, e o escorpião-marrom,
T. bahiensis (Perty, 1834). Foi proposta uma tarefa obrigatória da disciplina de Parasitologia, disciplina
optativa ofertada na UNIRIO para o curso de Ciências Biológicas, visando promover uma oficina cultural
para crianças de 4 a 11 anos em um abrigo do Rio de Janeiro. Foram elaboradas e aplicadas atividades
lúdicas. O início da atividade consistia de uma apresentação abordando características morfológicas dos
animais, além da exposição dos espécimes conservados em potes de vidros acompanhados de foto colorida.
Foram abordadas questões de prevenção e atitudes a serem tomadas caso ocorresse algum tipo de
acidente. Após isso, a criança era convidada a participar de dois jogos, um de memória e outro de tabuleiro.
O jogo de memória era composto de 20 imagens grandes, onde foram adicionadas imagens de outras
espécies além das apresentadas na primeira etapa e que também eram comuns em residências de centros
urbanos. No jogo de tabuleiro, as crianças eram os peões do jogo e respondiam perguntas que reforçavam
as informações explicitadas. Foram atendidas cerca de 130 crianças e 30 adultos. Foi perceptível a falta de
conhecimentos básicos, como a necessidade de atendimento rápido em caso de acidentes. As crianças
relacionaram a viúva-negra à aranha presente no filme HOMEM-ARANHA, apesar de não ser abordada essa
informação. Algumas revelaram vontade de serem picadas pela aranha do filme, achando interessante se
tornar um super-herói, o que mostra perigo, pois a falta de informação sobre a potencialidade da peçonha
é um risco. Observa-se que a associação de assuntos sobre prevenção com elementos do universo deles,
tais como animações ou filmes, poderia tornar a abordagem ainda mais fácil, pois as crianças tendem a
fazer uma associação bem rápida com o que conhecem. É necessário pensar em divulgação científica com
todos os instrumentos disponíveis, tais como jogos, filmes, animações, mangás ou gibis. Dessa forma,
sempre que a criança tiver acesso ao instrumento utilizado, ela lembrará do que foi ensinado. Os animais
presentes nesses universos tendem a ter uma estrutura próxima ao real, permitindo diversas maneiras de
abordagem para ensinar, inclusive os erros são aproveitáveis, a fim de ensiná-las a corrigi-los. A falta de
informação em relação à peçonha é preocupante, sendo fundamental garantir maior acesso à informação
correta.

Palavras-chave: aracnídeos, divulgação científica, feira escolar, jogos didáticos.

14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 130



Anna Carolina Tosi; Marcela Teixeira; Daniel Anibolete; Vivian Alves; Pedro Henrique Mascarenhas & 
Maria do Carmo Ferreira

14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 131



A influência do desenho animado Pokémon no desenvolvimento da aprendizagem em Zoologia

Fabiana Gama Chimes
Pós-Graduação em Educação e Divulgação Científica, IFRJ

fabichimes@gmail.com

Por muitos anos o ensino de Ciências tem se dedicado principalmente à transmissão dos conhecimentos
atualmente aceitos, dando pouca ênfase aos próprios procedimentos de construção da ciência. Os
Pokémon surgiram em 1995, no Japão, criados por Satoshi Tajiri, sendo lançado na TV japonesa em 01 de
abril de 1997 e chegando ao Brasil em 1999, fazendo sucesso de imediato na Rede Record, hoje o desenho
não é transmitido por nenhuma emissora, a última transmissão foi em 2010 pela RedeTV!. Pokémon -
(nome que significa algo como o st os de olso , em tradução livre) são personagens desenvolvidos
para jogos de cartas colecionáveis, como tazos, que eram guardados nos bolsos das crianças. Atualmente,
791 Pokémon são conhecidos, com 19 temporadas no desenho animado e 6 gerações, cada um deles
podendo ser incluído em até dois grupos de classificação, chamados de Tipos, de um total de 18. Baseando-
se na construção do conhecimento através do lúdico, pode-se alcançar uma educação de qualidade,
conseguindo ir ao encontro dos interesses e necessidades das crianças, jovens e adultos, junto com os
meios de comunicação. Visando analisar as diferentes formas de influência do desenho animado em
questão, foram identificados nos tipos de Pokémon aqueles com características de a i ais . O
conhecimento obtido através da influência do desenho pode tornar possível distinguir e identificar a
relação do personagem com o real, através de imagens, usando um comparativo do desenho com o animal
real. Através do conhecimento prévio em sala de aula em Zoologia a fixação do conteúdo pode ser
composta pela taxonomia e evolução dos Pokémon. Como a cultura pop atualmente vem influenciando
gerações diferentes e ajudando na fixação de conceitos de aprendizagem, o desenho em questão pode
auxiliar no desenvolvimento das crianças, jovens e adultos em várias fases de suas vidas, além de despertar
o interesse pela aprendizagem da Zoologia. Em teoria, o presente trabalho poderia ser utilizado em
variados grupos de indivíduos, para associar o desenho com o real, dentro do ambiente escolar e com
supervisão do professor, no 7º ano do Ensino Fundamental e 2º ano do Ensino Médio, evidenciando a
interação entre todas as partes envolvidas. Assim, tal ferramenta pode ser utilizada de forma a aguçar a
curiosidade. O uso desse desenho animado como material didático pode ser a base de apoio para a fixação
do conteúdo escolar, e a interação que tal estratégia promove pode ser mais um fator incentivador da
aprendizagem como um todo.

Palavras-chave: animação, animais, conceitos construídos, lúdico.
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Nishikigoi Jump: padrões de cores do Pokémon Magikarp e sua relação com as variedades de 
carpas koi

Augusto Barros Mendes1*; Felipe Vieira Guimarães2; Clara Buck Pereira do Eirado-Silva1 & 
Edson Pereira da Silva1

1Departamento de Biologia Marinha, UFF
2Faculdade de Formação de Professores, UERJ

*augustobarrosmendes@yahoo.com.br

Pokémon ou pocket monsters (monstros de bolso) é uma franquia japonesa que apresenta diversas
criaturas baseadas, em sua maioria, em animais reais. Criada pela Nintendo em 1996 para jogos eletrônicos,
Pokémon ganhou status de febre mundial entre crianças e adolescentes desde o seu lançamento até início
dos anos 2000. Apesar de nunca ter deixado de ser um sucesso comercializado em diversas mídias e
colecionáveis, a franquia voltou a ser um fenômeno em 2016 com o lançamento de POKÉMON GO, um jogo
de realidade aumentada para smartphones. Seguindo a tendência de jogos para celulares foi lançado, em
2017, POKÉMON: MAGIKARP JUMP, que gira em torno da criatura Magikarp. No jogo, o personagem principal
controlado pelo jogador é um criador de Magikarp da cidade de Hoppy Town, onde pessoas treinam seus
Magikarp para competições de salto. Magikarp é inspirado na carpa-comum [Cyprinus carpio (Linnaeus,
1758) – Cypriniformes: Cyprinidae], espécie amplamente comercializada na aquacultura para fins
ornamentais, sendo conhecida nesse caso como carpa colorida, nishikigoi ou koi. Assim como no mundo
real onde há diversas variedades de koi, o jogo apresenta, até a presente versão (1.3), 33 padrões de
coloração de Magikarp, revelando um novo aspecto da história de vida desse Pokémon, que até o
lançamento do jogo apresentava apenas duas variações de cores na franquia: forma padrão, laranja
avermelhada e a forma shiny, dourada. Neste trabalho foram comparados os padrões encontrados em
Magikarp com as carpas koi. Para tanto, utilizou-se a BULBAPEDIA (mais completa enciclopédia digital sobre
Pokémon) e três livros de carpas nishikigoi (KOI: A COMPLETE GUIDE TO THEIR CARE AND COLOR VARIETIES; THE

PROFESSIONAL S BOOK OF KOI e THE GUIDE TO OWNING KOI). Os resultados indicaram a relação de 23 padrões de
coloração de Magikarp com 14 variedades de koi. Além disso, outros aspectos da aquacultura de carpas
foram identificados no jogo como, por exemplo, as relações entre crescimento e alimentação e a definição
dos padrões de cores com o desenvolvimento corporal máximo. Assim, POKÉMON: MAGIKARP JUMP parece
lançar mão de analogias com koi que vão desde aquelas relacionadas aos padrões de cores até aspectos da
ontogenia, ecologia, etologia e variação intraespecífica na morfologia de C. carpio. Estudos como os
desenvolvidos neste trabalho (mundo Pokémon vs. mundo biológico natural) abrem possibilidades de
abordagem de temas de Ciências e Biologia por meio de mídias de ampla penetração que, desse modo,
podem se constituir em importantes ferramentas de divulgação/popularização científica.

Palavras-chave: aquacultura, cultura pop, monstros de bolso, peixes ornamentais.
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Pokémon para o ensino de zoologia: uma visão estatística
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Pokémon é uma das principais franquias de entretenimento do mundo, criada por Satoshi Tajiri e de
propriedade da empresa japonesa de videogames Nintendo. Com o passar dos anos, a franquia não
permaneceu restrita ao universo dos videogames, se estendendo aos jogos de cartas, mangás, anime,
filmes e brinquedos, tornando-se ícone da cultura pop e despertando interesse por parte de crianças e
adolescentes. A franquia Pokémon, assim como outros elementos da cultura pop, pode ser utilizada para
fins didáticos e acadêmicos com objetivo de atrair a atenção de estudantes, tanto do Ensino Fundamental e
Médio, quanto do Ensino Superior. Nesse sentido, este trabalho analisa dados dos 151 primeiros Pokémon,
estabelecendo relações entre elementos culturais, biológicos e de ciências exatas. As variáveis consideradas
foram: tipos, status (6 atributos de combate), grupo biológico e gênero predominante. Foi utilizado o
programa R e foram aplicados testes estatísticos não-paramétricos a fim de comprovar a existência de
diferenças significativas entre os status e gênero, status e grupo biológico, além da correlação entre os
status. Foi possível observar que não existe grupo biológico mais forte, nem mesmo gênero mais forte, mas
existe forte correlação de cada status com o total. Este trabalho comprova que a utilização dos Pokémon
em sala de aula não se restringe apenas à Zoologia, havendo infinitas possibilidades de uso, contemplando
diversas áreas do saber. Nas Ciências Biológicas, por exemplo, há destaque para a Botânica, uma vez que
vários o st i hos são inspirados em plantas e para a Evolução, abrangendo tópicos que vão desde o
surgimento da vida, até o estudo de fósseis e de espécies atualmente extintas. Nas ciências exatas,
Pokémon surge como uma interessante ferramenta de ensino da área de probabilidade e de estatística,
visto que cada golpe que o Pokémon aprende, está sujeito a uma porcentagem de acerto no inimigo.
Diversos cálculos também estão presentes no jogo, seja na chance de um Pokémon ser capturado, ou no
efeito das vantagens e desvantagens nas partidas. Na área das linguagens, Pokémon serve ainda como
ferramenta para aprendizagem de novos idiomas, como o inglês, francês ou espanhol, no Ocidente. Com
esses resultados, entende-se que a relação das variáveis com a grande diversidade de Pokémon inspirados
em animais pode-se tratar de um instrumento interessante para o ensino de zoologia, assim como o ensino
de estatística no Ensino Médio, através de conteúdos que se aproximam da realidade dos alunos,
facilitando a aquisição de conhecimento.
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A relação zoobotânica presente em Pokémon

Priscila Magalhães Silva Vilela1*; Brendo Araújo Gomes2 & Guilherme de Lima Alexandre1
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A zoologia cultural é um ramo da ciência que vem ganhando muito destaque com o passar dos anos. O
segmento estuda as diferentes manifestações zoológicas na cultura popular, com diferentes trabalhos
envolvendo desde jogos de videogame a animes. Pokémon é uma franquia de mídia criada em 1995 por
Satoshi Tajiri e, atualmente, se estende a desenhos, jogos, mangás, cartas colecionáveis, além de filmes e
brinquedos. A história da franquia é baseada em criaturas fictícias conhecidas como Pokémon, que podem
ser capturadas por treinadores e participar de batalhas entre si com o auxílio de uma espécie de
enciclopédia, chamada Pokédex. O presente trabalho tem como objetivo analisar todos os Pokémon do tipo
planta, lançados oficialmente, que tenham alguma inspiração em animais. A identificação foi feita usando
duas bases de dados: Serebii e Bulbapedia, nas quais podem ser encontradas as descrições da Pokédex
tanto dos jogos como dos animes, assim como imagens de todas as extensões da franquia. As imagens
encontradas foram comparadas a animais reais para que houvesse uma análise das suas estruturas
anatômicas. As descrições da Pokédex também foram utilizadas como forma de obtenção de informações
adicionais sobre habitat ou estruturas anatômicas dos Pokémon. Todas as imagens dos Pokémon foram
retiradas dos sites Bulbapedia e Serebii. Um total de 802 Pokémon foram lançados oficialmente e dentro
desse universo 41 podem ser descritos como Pokémon tipo planta. Da quantidade descrita para o trabalho,
15 foram identificados apenas em nível de ordem, com representantes de Therapsida, Hemiptera,
Saurischia, Carnivora, Primates, Lepidoptera, Eulipotyphla; 13 foram identificados até o nível de família,
com representantes de Gekkonidae, Dilophosauridae, Psychidae, Erinaceidae, Canidae, Colubridae,
Phylliidae, Manidae, Tytonidae e Strigidae; e os outros 13 foram identificados até o nível de gênero, com
representantes dos seguintes gêneros: Macropus Shaw, 1790 (Macropodidae), Cervus Linnaeus, 1758,
Elaphurus Milne-Edwards, 1866 (Cervidae), Litocranius Kohl, 1886, Capra Linnaeus, 1758 (Bovidae), Asio
Brisson, 1760 (Strigidae), Hymenopus Serville, 1831 (Hymenopodidae), além dos possíveis gêneros
Dromaeosaurus Matthew & Brown, 1922 (Dromaeosauridae) ou Protarchaeopteryx Ji & Ji, 1997 (família
incertae sedis) para o Pokémon Grovyle e os gêneros Chelydra Schweigger, 1812 ou Macrochelys Grey,
1856 (Chelydridae) para os Pokémon Turtwig, Grotle e Torterra. As criaturas fictícias no presente trabalho
muitas vezes não se aproximam morfologicamente dos animais da realidade, já que muitas vezes algumas
estruturas podem estar ausentes ou encontram-se modificadas, visto que primariamente esses Pokémon
são baseados em plantas. Entretanto, muitos apresentam características que possibilitaram este estudo,
demonstrando a relação evidente entre a zoologia e a botânica usadas como inspiração para a criação
desses animais fictícios.
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Te os ue pega !  – Pokémon no ensino de Biologia e popularização da Ciência

Cleber de Souza Filho¹* & Laís Franco Câmara²
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Este trabalho se propõe a fazer uma reflexão teórica sobre o uso de objetos lúdicos da cultura popular, com
o objetivo de promover uma melhor compreensão do conteúdo científico do Ensino Fundamental e Médio,
em particular, utilizando criaturas uase-a i ais do universo fictício pertencente à franquia japonesa
Pokémon. O trabalho foi concebido considerando a existência de um grande número de pesquisas, na área
de educação informal, sobre a utilização da ficção científica e outros temas como plano de fundo para
ensinar e obter melhor entendimento dos princípios científicos. Como um exemplo dos potenciais
benefícios por trás dessa prática já foram realizadas duas oficinas sobre divulgação científica na cidade do
Rio de Janeiro, em 2016. Uma delas foi concretizada sob o nome de Biologia GO , acompanhando a
visibilidade gerada pelo jogo de celular POKÉMON GO, da empresa Niantic, e foi parte do projeto Bio na Rua,
realizado pelo Centro Acadêmico de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (evento ocorrido
em 24/09/2016). E a segunda, de nome Biologia Go! Quem é esse Pok o ? , foi desenvolvida como
continuação da primeira para o evento PokeScience: Uma jornada em busca de o he i e to realizado
pelo Espaço Ciência Viva, uma instituição não governamental criada por professores da COPPE/UFRJ
(evento ocorrido em 08/10/2016). Ambos os eventos são projetos de extensão que levam divulgação
científica para a comunidade não acadêmica, tendo como foco principal o público de crianças e
adolescentes. As duas oficinas dispuseram de imagens de criaturas do universo Pokémon, visando
despertar interesse suficiente para tornar possível o início de um diálogo sobre os animais reais em que as
criaturas foram inspiradas, os ambientes em que eles vivem, do que eles se alimentam e, especialmente, as
características comuns compartilhadas entre esses animais e os Pokémon. Essa prática e o presente
trabalho têm a intenção de despertar visibilidade para um ponto chave das práticas educativas e da
divulgação científica, que é a necessidade de aperfeiçoar o tipo de linguagem adotada pelos cientistas e
professores de Ciências, a fim de traduzir o conhecimento científico para o público jovem. Sugere-se que,
através de objetos lúdicos que sejam mais próximos da realidade dos estudantes (e não exclusivamente
Pokémon, mas também quadrinhos, filmes, videogames e outros desenhos), é possível ter mais facilidade
para encorajar a curiosidade científica das crianças e adolescentes acerca desses temas.

Palavras-chave: divulgação científica, educação inovativa, interfaces.
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A paleontologia de Pokémon como ferramenta para a divulgação científica

Beatriz Marinho Hörmanseder1*; João Marcelo Pais de Rezende¹ & Marina Valentini Aguiar2
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Características morfológicas de seres vivos, principalmente animais, garantem o sucesso estrondoso desde
1995 dos famosos Monstros de Bolso conhecidos como Pokémon. Foram criados com o intuito de serem
colecionados, conferindo assim uma gama de estruturas e colorações chamativas, mas também ocorrendo
batalhas entre eles. Mesmo se tratando de um ambiente fictício, obedecem às leis naturais e biológicas, em
que se pode observar, por exemplo, personagens de água sendo vitoriosos em batalhas contra tipos de
fogo, tipos insetos sobre planta, referenciando pragas agrícolas ou mesmo assuntos mais profundos como
tipos fantasmas e insetos sobre tipos psíquicos, demonstrando possíveis medos da mente humana. Desde
chifres, garras, listras por todo o corpo, aparência exótica e outras características comumente encontradas
em animais tornam esses seres fictícios mais palpáveis e atrativos. Os fósseis, apesar de serem incomuns no
dia-a-dia a grande parte do público, trazem uma ampla variedade de formas que, quando comparadas às
espécies encontradas atualmente, provoca uma maior curiosidade sobre a diversidade. O objetivo do
presente trabalho consiste em estabelecer todas as possíveis comparações morfológicas entre os Pokémon
e seu respectivo organismo inspirador, para que se isso possa, posteriormente, ser utilizado como
ferramenta de divulgação científica. Para a confecção deste trabalho foram descritos morfologicamente 21
Pokémon fósseis de quase todas as gerações criadas, com exceção apenas da mais recente (geração VII),
por se passar em um arquipélago vulcânico, formado por rochas magmáticas, o que torna improvável algum
tipo de fossilização. As semelhanças identificadas foram analisadas e organizadas com base no sistema de
classificação zoológica utilizada por taxonomistas e sistematas, seguindo a bibliografia base. A partir de
observação dos dados e de comparações, foram estabelecidos os grupos invertebrados, com oito
exemplares, e vertebrados, com 13, os quais foram classificados no menor nível taxonômico possível,
variando desde filo até gênero em alguns espécimes. Com relação aos invertebrados analisados, foram
identificadas uma maior variedade de grupos taxonômicos, representando diferentes períodos geológicos.
Dos oito invertebrados, dois correspondem à subclasse Ammonoidea, dois correspondem ao subfilo
Trilobitomorpha, dois correspondentes à classe Crinoidea e dois à família Anomalocaridae. Já os
vertebrados, por sua vez, pertencem à classe Reptilia, tendo 10 representantes do clado Dinosauria, sendo
tanto Ornithischia quanto Saurischia, oito Testudines e um Pterosauria. Assim, pode-se concluir que
comparações morfológicas e taxonômicas auxiliam e popularizam o interesse pela paleontologia por meio
dos fósseis destacados em Pokémon, que podem ser utilizados como ferramenta de divulgação científica,
promovendo maior acessibilidade do conteúdo dentro e fora de ambientes acadêmicos.
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Brave bird: classificação das aves de Pokémon à luz da Ornitologia

André Paschoa
Departamento de Genética, Instituto de Biologia, UFRJ
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A franquia Pokémon é originalmente japonesa e veio ao mundo em 1996, tonando-se mundialmente
conhecida pelo sucesso dos videogames para consoles portáteis, além dos animes, filmes, mangás e jogos
de cartas. Os 802 atuais Pokémon constituem-se em o st os de olso , que são seres animados
geralmente tendo seus designs inspirados em diversos elementos da realidade, tais como animais, plantas e
objetos do nosso cotidiano. A principal característica dos Pokémon é a possibilidade de os mesmos
batalharem entre si, fazendo com que eles sejam classificados em tipos de acordo com a sua natureza,
tais como água, voador, inseto, planta, fogo, elétrico, etc. Alguns podem ter mais de um tipo, dependendo
do equilíbrio entre essas naturezas. O tipo voador constitui em um grupo de Pokémon que podem aprender
habilidades do tipo voador com maior facilidade. Geralmente, esses Pokémon são inspirados em aves e
insetos do mundo real, ou em dragões, fadas e outros seres mitológicos que possuem capacidade de voo.
Neste trabalho, foram compilados todos os Pokémon do tipo voador, encontrando 101 Pokémon desse
tipo, que constituem cerca de 12,6% de todos os atuais Pokémon. Foram destacados mais de 40 Pokémon
que possuem características morfológicas semelhantes que definem o grupo Aves como é atualmente
reconhecido. Foram classificados todos os Pokémon semelhantes às aves até o nível taxonômico de ordem
e foram encontrados desde Pokémon que se encaixariam em quase todas as ordens atualmente
reconhecidas para Aves, sendo tanto aves do grupo Paleognathae quanto da ordem Passeriformes, que está
incluída no grupo Neoaves. Além disso, foi realizada uma busca em diferentes fontes de curiosidades sobre
Pokémon e foram encontrados 33 Pokémon que, de fato, são diretamente inspirados em aves da realidade.
Esses dados mostram o quão importante a Ornitologia pode, na cultura global, estar presente no cotidiano
de jovens e adultos tanto como forma de aprendizado quanto no lazer.
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A paleontologia no universo de Pokémon por um ponto de vista conceitual, sociocultural e 
patrimonial

João Marcelo Pais de Rezende
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Pokémon ou Pocket Monsters (monstros de bolso) consiste em uma franquia de entretenimento
originalmente criada para mundo de vídeo games por Satoshi Tajiri no ano de 1995. Somente em 1997 foi
ao ar, no Japão, o primeiro episódio na televisão com o nome de Pok o – Eu escolho o , atraindo
um amplo público das mais diversas idades. A afinidade entre uma franquia de cultura pop e seu público é
de suma importância, com elevado potencial para diversos estudos e trabalhos voltados para divulgação
científica e ensino. Uma das áreas responsáveis por tais estudos consiste na zoologia cultural, que estuda a
presença de elementos zoológicos nas diferentes manifestações culturais. A paleontologia é um tema
extremamente abrangente e pouco disseminado para o público leigo. Apesar dos inúmeros trabalhos
dedicados a cultura pop e à zoologia cultural, poucos deles são voltados à temática paleontológica
mantendo uma grande lacuna acerca das diversas vertentes que podem ser exploradas dentro dessa área
tão fundamental às ciências biológicas. A franquia de Pokémon também possui amplo conteúdo científico
na área da paleontologia, porém ainda há muito a ser explorado com relação aos aspectos socioculturais,
conceituais e patrimoniais destacando a gama de possibilidades de estudo e o grande impacto que essa
área tem na sociedade. O objetivo do presente trabalho é analisar episódios da franquia de Pokémon, cuja
temática principal seja a paleontologia, ou que apresente cenas afins, realizando uma abordagem
sociocultural, conceitual e patrimonial. Para sua confecção foram realizadas análises de quatro episódios do
total de desenhos animados da franquia, sendo trabalhados os episódios 46 O ataque dos Pokémon pré-
histó i os , 91 A revolta dos fósseis , 379 O de está Armaldo e 825 De volta para o f io . Ao longo
de cada episódio foram destacados seus respectivos conceitos para que, posteriormente, cada temática
encontrada pudesse ser discutida e empregada como ferramenta de divulgação científica tendo seu amplo
conteúdo disseminado ao público. A partir dos resultados obtidos com a análise dos episódios foi possível
discutir assuntos de cunho sociocultural, patrimonial e conceitual referentes à paleontologia como tráfico,
roubo e comércio de fósseis; a importância dos museus para a divulgação científica; métodos de trabalho
em campo e em laboratório; a própria zoologia cultural de uma maneira metalinguística através da
paleontologia cultural; os diferentes tipos de fósseis presentes, suas definições e exemplos mostrados;
aspectos de subáreas da paleontologia como a paleogeografia, paleoecologia, tafonomia e a interpretação
fornecida pelo registro fóssil; a possibilidade de reanimação de organismos pré-históricos trazendo-os de
volta à vida; os erros conceituais apresentados sobre o tema, juntamente com o propósito da paleontologia
e qual sua colaboração para a ciência de maneira geral. Sendo assim, a análise desses episódios de
Pokémon, uma franquia tão querida ao público, busca trazer um pouco do grande espectro de
possibilidades e assuntos que o fascinante universo da paleontologia pode oferecer não só ao meio
acadêmico, mas à sociedade como um todo.
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A Zoologia nos brasões dos municípios do Estado do Rio de Janeiro

Aline Fernandes Baffa1*; Luci Boa Nova Coelho2 & Elidiomar Ribeiro Da-Silva1

1Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, UNIRIO
2Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, UFRJ

*alinefbaffa@hotmail.com

A heráldica pode ser considerada a arte, ciência e estudo dos brasões, emblemas usados desde a Idade
Média nos escudos dos cavaleiros e combatentes para identificá-los nos campos de batalha. Divide-se em
três ramos principais: heráldica de família, heráldica eclesiástica e heráldica de domínio; essa última
abordando os brasões de entidades territoriais e seus atributos característicos, como os acidentes
geográficos, plantas e animais típicos, as principais atividades econômicas, além de monumentos e
personagens históricos. Os símbolos usados geralmente para representar as unidades territoriais brasileiras,
tanto estados quanto municípios, são o brasão de armas, a bandeira e o hino. No presente trabalho foram
analisados os brasões dos municípios do Estado do Rio de Janeiro através de pesquisa nos sites oficiais dos
mesmos, e, quando necessário, pesquisa adicional nas leis orgânicas dos municípios e no Google Imagens
para acessar imagens em tamanho maior, quando essas não estavam disponíveis nos sites oficiais. O Estado
do Rio de Janeiro possui 92 municípios, dos quais 48 possuem brasões de armas com ao menos um animal
representado. Desses, 40 possuem apenas um grupo animal não-humano e os oito restantes possuem dois
ou mais. O brasão com a maior diversidade é o do município de Macuco, com um pássaro macuco [Tinamus

solitarius (Vieillot, 1819) (Tinamiformes: Tinamidae)], um bovino [Bos Linnaeus, 1758 (Artiodactyla:
Bovidae)], um leão [Panthera leo (Linnaeus, 1758) (Carnivora: Felidae)] e um cavalo [Equus ferus caballus
Linnaeus, 1758 (Perissodactyla: Equidae)]. Os animais mais encontrados foram: bovinos (19 brasões), aves
(12), peixes (11), serpentes (6) e golfinhos (4). Além disso, também foram encontrados dois brasões com
moluscos bivalves (Iguaba Grande e Rio das Ostras), dois com cavalos (Cordeiro e Macuco), um com
cordeiro [Ovis aries Linnaeus, 1758 (Bovidae)] (município de Cordeiro), um com leão (Macuco), um com
mula (híbrido Equus africanus asinus Linnaeus, 1758 x E. f. caballus) (Paraíba do Sul) e um com quati [Nasua
nasua Linnaeus, 1766 (Carnivora: Procyonidae) (Quatis). Os bovinos simbolizam a importância da pecuária
para a economia local, muito presente em municípios do interior do estado. As aves representadas são
tanto aves típicas das localidades, como o macuco (município de Macuco) e a harpia (Harpia harpyja

Linnaeus, 1758 (Accipitriformes: Accipitridae) (Itatiaia), quanto águias, símbolo tradicional na heráldica que
significa poder, coragem e liberdade. Em alguns brasões as aves não tinham especificidade, aparecendo
como silhuetas voando. Os peixes simbolizam a abundância pesqueira e a importância econômica dos
mesmos, além de, por vezes, representarem municípios litorâneos. Os peixes típicos presentes foram a
carapeba [(Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829) (Perciformes: Gerreidae)] (Carapebus), o bagre (Siluriformes)
(Macaé), o robalo [Centropomus Lacépède, 1802, (Perciformes: Centropomidae) (Mangaratiba) e o tubarão
(Selachimorpha) (Rio das Ostras). Em muitos brasões os peixes, assim como as aves, não possuíam
características específicas. As serpentes, com exceção do brasão do município de Miguel Pereira, estão em
um caduceu, símbolo tradicional do comércio. Os golfinhos (Cetacea: Delphinidae) também são usados para
representar a fauna litorânea.
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Rádio Animal: marcas animais – uma série de rádio sobre animais em logomarcas cotidianas

Waldiney Mello
Colégio de Aplicação, UERJ
neymello.ictio@gmail.com

A influência de figuras animais em logomarcas famosas é amplamente utilizada no mundo. Entretanto,
muitos usuários desconhecem características dos animais que as estampam. A presença desses animais tem
razões de marketing e identidade visual que auxiliam na empatia do consumidor com o produto. Neste
contexto, o programa semanal sobre vida animal "Rádio Animal", apresentado na Rádio Roquette Pinto
(94,1FM), criou uma série de 16 episódios chamada "Marcas Animais". Nos episódios, as logomarcas
cotidianas mais conhecidas foram apresentadas, foi contada a história e falado sobre a biologia de cada
animal. No total, 60 logomarcas foram abordadas ao longo da série, com suas histórias e zoologia dos
animais. Em geral, diferentes logomarcas utilizavam um mesmo animal, o que permitiu falar sobre ele de
forma mais aprofundada e contextualizanda. O uso de um tigre [Panthera tigris (Linnaeus, 1758) –
Carnivora: Felidae] nos cereais Kellogs` e nas Tubulações Tigre, por exemplo, permitiu abordar a zoologia da
espécie, atraindo a audiência ao contar sobre os motivos que levaram à escolha por parte das marcas. Os
contextos históricos envolvidos levaram a narrativas do tipo "storytelling", onde histórias foram contadas
como um atrativo para se falar da zoologia. Para atrair ainda mais a atenção da audiência, comerciais
antigos foram postados na rede social do programa Rádio Animal, sempre associados a alguma informação
zoológica. O número de visualizações da fanpage passa de 2 mil por semana. Diversas logomarcas são de
uso cotidiano em áreas distintas, como alimentos, bebidas, automóveis, vestuário, beleza, etc. Alguns
animais, como o elefante (Proboscidea: Elephantidae) Jotalhão, de Mauricio de Sousa, estão presentes no
imaginário infantil e em produtos muito consumidos por adultos, como o extrato de tomate. Isso permitiu
abordar as diferenças entre espécies de elefantes, e a caça e conservação desses animais. A história da
logomarca, que tem um elefante por ser objeto de caça do fundador, dos extratos Cica levou, ainda, a se
abordar aspectos legais da caça de animais selvagens no mundo. Na fanpage do programa, os ouvintes
acessam e interagem com outras informações sobre cada logomarca, os animais que as representam e
aspectos da zoologia, na forma de conteúdo transmídia. Os episódios foram utilizados em aulas de Biologia
Animal para o Ensino Médio no Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CAp-
UERJ). O uso de logomarcas famosas com animais aumentou o interesse dos alunos, que desconheciam a
história de tais símbolos e o motivo da escolha de animais como estratégia de marketing. A identificação
dos alunos com muitos produtos que utilizam em seu cotidiano estabeleceu um cenário atrativo para
aprenderem sobre a zoologia. A presença de animais em produtos cotidianos consumidos constitui uma
fonte considerável para se criar cenários de aprendizagem sobre zoologia e divulgação científica.

Palavras-chave: edutretenimento, divulgação científica, radiofonia, zoologia.
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Checklist de animais encontrados no jogo The Sims 3

Beatriz Ramos* & Virgínia Codá
Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, UNIRIO

*biaramosdeoliveira@hotmail.com

Lançada em 4 de fevereiro de 2000 e criada pelo designer de jogos Will Wright para a Maxis, subsidiária da
grande produtora Eletronic Arts, The Sims® é uma coleção de jogos eletrônicos em que o jogador cria e
controla pessoas (chamadas de Sims), constrói casas e lotes para tais personagens, simulando a vida real. O
jogador é regido pelo conceito de hierarquia de necessidades do psicólogo Abraham Maslow, na qual
prioriza o contentamento das necessidades fisiológicas, relacionamento e satisfação, respectivamente.
Cada necessidade é examinada pelo jogador em um painel de controle, e o ambiente é completamente
interativo e influente nas emoções do personagem. Até o presente momento, quatro versões do jogo já
foram feitas e um total de 28 expansões, sendo três delas voltadas para animais de estimação e selvagens.
A expansão que compõe a terceira versão do jogo, Pets , foi a que proporcionou uma maior diversidade
de animais até agora, abrangendo invertebrados e vertebrados. Esses animais são responsáveis não apenas
pelo interesse de curadoria como pela parceria e estilo de vida dos Sims, e podem ser encontrados em
bosques, florestas, ruas ou até mesmo adotados e comprados no modo construção. A triagem dos
indivíduos zoológicos foi feita no próprio jogo, após criar um personagem humano e submetê-lo a
interações no cenário. Um total de 114 cachorros (Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 – Carnivora:
Canidae), 46 gatos (Felis sylvestris catus Linnaeus, 1758 – Carnivora: Felidae) e 30 cavalos (Equus ferus

caballus Linnaeus, 1758 – Perissodactyla: Equidae) podem ser encontrados no modo criação, tendo
fidelidade às raças que representavam e tamanhos. Além disso, explorando o mapa do jogo, 161 animais de
variadas classes zoológicas foram encontrados, como: Amphibia (representada por sapos e salamandras),
Insecta (besouros e borboletas), Mammalia, Osteichthyes, Reptilia, além de correspondentes ao filo
Cnidaria. Animais híbridos e mitológicos também podem ser obtidos, como o resultado da junção de duas
ou mais raças à escolha do jogador, e unicórnios, a partir de cavalos. Também é notado que cada animal,
independentemente de sua espécie, possui uma personalidade única, sendo alguns mais bravos, outros
mais velozes ou mais obedientes. Esses fatores tornam o jogo ainda mais interativo e aumentam a gama de
situações e desafios possíveis.

Palavras-chaves: Animalia, Eletronic Arts, Zoologia Cultural.
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Os elefantes de brinquedo e sua importância para a educação e divulgação científica

Bruno Cesar de Almeida Rocha-dos-Santos
Departamento de Zoologia, UNIRIO
brunochavesanimais@gmail.com

Brinquedos inspirados em animais são muitas vezes o primeiro contato do público infanto-juvenil a temas
relacionados com a zoologia. Atualmente diversas empresas produzem miniaturas de animais em estilo
realista. O objetivo deste trabalho é avaliar se as miniaturas que retratam elefantes pertencentes a seis
empresas fabricantes de brinquedos estão cientificamente corretas e discutir sobre a importância delas na
educação e na divulgação científica. As miniaturas avaliadas pertencem às seguintes empresas: Papo
(França), Schleich (Alemanha), Collecta (China/Hong Kong/Reino Unido), Safari Ltd (Estados Unidos), Mojo
(China/Hong Kong) e Bullyland (Alemanha). Para tal, foram analisadas as miniaturas de elefantes presentes
nos catálogos das respectivas empresas e essas comparadas à literatura científica. Miniaturas fora de linha
das seis empresas mencionadas não foram consideradas na análise, apenas as que estão em produção. Os
Elefantes pertencem à ordem Proboscidea e a família Elephantidae, e atualmente existem apenas dois
gêneros e três espécies: o elefante asiático, Elephas maximus Linnaeus, 1758, o elefante africano da savana,
Loxodonta africana (Blumenbach, 1797) e o elefante africano da floresta, Loxodonta cyclotis (Matschie,
1900). Para a análise as miniaturas foram analisadas apenas em nível de gênero, pois nem sempre os
elefantes do gênero Loxodonta Anonymous, 1827 são especificados em nível de espécie pelas empresas.
Um total de 34 miniaturas (22 Loxodonta e 12 Elephas Linnaeus, 1758) foram reconhecidas (6 da Schleich, 7
da Papo, 4 da Collecta, 9 da Safari, 4 da Mojo e 4 da Bullyland). As miniaturas analisadas estão
cientificamente corretas, respeitando as principais diferenças entre os gêneros, destacando o formato das
orelhas, testa e dorso, a quantidade de lábios em forma de dedos na tromba e ausência de presas nas
fêmeas adultas de Elephas. Miniaturas como estas são importantes na divulgação da zoologia para o público
infanto-juvenil, tendo em vista o grande contato deste público com brinquedos. Além disso, ressalva-se que
devido à crescente urbanização, grande parte do público infanto-juvenil não tem contato com o meio
ambiente e as miniaturas ajudam o público a ter conhecimento sobre animais selvagens. As miniaturas
cientificamente corretas são uma ferramenta para o ensino da zoologia para públicos leigos, pois ajudam na
educação de maneira correta não espalhando erros sobre os animais retratados.

Palavras-chave: Collecta, Mojo, Papo, proboscídeos, Safari, Schleich.
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A representatividade de Vertebrata em uma coleção particular de selos mundiais

Victoria Gomes Pereira dos Santos1*; Elidiomar Ribeiro Da-Silva1 & Luci Boa Nova Coelho2

1Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, UNIRIO
2Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, UFRJ
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A representação das espécies zoológicas pode ser observada em quase todos os meios visuais de alguma
maneira, seja para a construção de cenários fictícios (como quando servem de inspiração para personagens
de filmes, histórias em quadrinhos, jogos e desenhos) ou como artifício visual da representatividade animal
na sociedade (como, por exemplo, a utilização de figuras animais em logotipos, a escolha de um a i al

a io al em diversos países com base na sua fauna local). E essa mesma representatividade ocorre nos
selos postais emitidos por cada país. O objetivo deste trabalho é mensurar a representatividade das
diversas espécies de vertebrados (Chordata: Vertebrata) ao redor do mundo, com base nos selos postais
emitidos em cada país contido na amostra utilizada. Para isso foi utilizada uma coleção particular de selos,
sendo esses animais categorizados de acordo com a classe (Actinopterygii, Amphibia, Aves, Mammalia e
Reptilia), ordem e família, nomenclatura científica, distribuição geográfica e país de onde o selo foi emitido.
Toda a classificação foi feita com base no banco de dados do IUCN Red List, de onde também foram
retiradas informações sobre o estado de conservação das espécies. Foram considerados apenas
vertebrados não-extintos, para os quais a nomenclatura científica estava correta, sendo descartados os
selos que apresentavam a identificação do animal apenas visualmente e/ou pelo seu nome comum. Foram
contabilizados um total de 344 selos que atenderam os critérios estabelecidos, dos quais metade são
pertencentes à classe Mammalia, aproximadamente 29% pertencem a Aves e cerca de 20% são
representantes das classes Repitilia e Actinoptegygii. Amphibia foi representado em apenas dois selos,
ambos tendo como origem países da África. Cada classe apresentou uma ordem com representatividade
maior que a das demais. Em Mammalia, a ordem Carnivora representou 46% dos selos contabilizados; em
Actinopterygii, Piciformes representou 55%; em Reptilia, Squamata estampou 60% dos selos; e em
Amphibia os únicos dois selos ilustram animais pertencentes à Anura. A exceção foi Aves, que apresentou
sua representação de ordens diluída principalmente entre Passeriformes (19%), Anseriformes (12%) e
Falconiformes (11%). Em relação à distribuição geográfica, o continente menos representado foi a Oceania,
contando apenas com selos que apresentavam animais exclusivos à sua fauna, o canguru Macropus rufus

Desmarest, 1822 (Diprotodontia: Macropodidae) e o kiwi Apteryx owenii (Gould, 1847) (Apterygiformes:
Apterygidae). De modo geral, o país em que o selo foi emitido pertence à área de distribuição geográfica do
animal, indicando uma preocupação em representar a fauna local. As exceções foram uns poucos países do
Leste Europeu onde alguns dos selos representavam Aves presentes no Sudeste Asiático, o que pode ser
explicado pelo fato dos países em que o selo foi emitido estarem inseridos na rota de migração desses
animais. Em relação ao estado de conservação, 59% dos animais listados estão fora da zona de
risco/preocupação e não foram encontradas informações sobre 4% dos indivíduos. Os demais 37% se
encontram em algum nível de ameaça.

Palavras-chaves: Chordata, postal, vertebrados, zoologia cultural.

14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 156



Victoria Gomes Pereira dos Santos; Elidiomar Ribeiro Da-Silva & Luci Boa Nova Coelho

14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 157



Uma análise sobre a representação de insetos na arte filatélica

Cesar Nascimento Francischetti1,2*; Andressa da Silva Nascimento3 & Jorge Luiz Nessimian3

1CVAST, Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
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*cnfrancischetti@gmail.com

A filatelia e a entomologia são campos de estudo com múltiplos enfoques. Dentre as diversas interações
com o homem, insetos participam de maneira significativa da vida sociocultural, influenciando as artes,
literatura, língua, culinária, religião, dentre outras expressões culturais. Selos postais são importante fonte
de difusão de diferentes culturas, registrando costumes e aspectos da geografia e história de diversas
nações. Além disso, divulgam informações acerca da fauna e flora dos países emissores. No presente
estudo, o uso da imagem de insetos na arte filatélica é analisado através de 625 selos postais de uma
coleção particular. Os selos são provenientes de 92 países e os insetos neles representados distribuem-se
em 11 ordens, 83 famílias e 486 espécies. As ordens melhor representadas nas ilustrações filatélicas são
Lepidoptera (365 selos), com 21 famílias e 295 espécies identificadas, e Coleoptera (141 selos), com 25
famílias e 101 espécies. As ordens menos representadas são Neuroptera (três selos), com duas famílias e
três espécies, Raphidioptera (um selo) e Phasmatodea (um selo), com uma espécie cada. As outras ordens
encontradas foram Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Odonata e Orthoptera. Na maioria das estampilhas,
são retratadas espécies características da fauna regional de cada país. Entretanto, encontramos alguns
casos de espécies não registradas na região zoogeográfica do país emissor. É o caso de espécies de grande
beleza ou com características muito marcantes, como alguns besouros (e.g. Cerambycidae, Lucanidae,
Scarabaeidae) e borboletas (e.g. Papilionidae, Nymphalidae). Algumas espécies estão presentes por sua
importância econômica. Dentre essas estão a abelha Apis mellifera Linnaeus, 1758 (Hymenoptera: Apidae),
o bicho-da-seda Bombyx mori (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Bombycidae), a joaninha usada em controle
de pragas agrícolas Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Coccinellidae), as formigas
cortadeiras Atta sexdens (Linnaeus, 1758) e Atta cephalotes (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Formicidae), e
a lagarta da couve Ascia monuste (Linnaeus, 1764) (Lepidoptera: Pieridae). Através da exposição das
imagens de insetos nos selos postais, os correios tentam despertar no público o interesse na biologia
especialmente a entomologia, uma vez que mostram insetos associados aos ambientes em que vivem e
hábitos das espécies retratadas.
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Air Ball ou Chuá? A zoologia presente nos símbolos das equipes de basquetebol brasileiras e 
norte-americanas

Leandro Lourenço Dumas
Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, UFRJ

lldumas82@gmail.com

Desde os primórdios da humanidade, quando a natureza não era considerada como algo distinto do ser
humano e de seus espaços de vida, é possível observar a relação do homem com o animal, derivada da
subsistência e sobrevivência. Iniciada após a Revolução Neolítica e com apogeu nas sociedades atuais, a
ruptura entre o "mundo social" e o "mundo natural" não afastou esse fascínio do homem pelos animais, o
transferindo em grande parte às suas manifestações simbólicas. A zoologia cultural, ramo da ciência onde
se estuda as diferentes manifestações zoológicas na cultura popular, vem ganhando cada vez mais adeptos.
Dentre essas manifestações culturais, podemos destacar a prática de modalidades esportivas,
especialmente as coletivas, como o basquetebol e o futebol. Muitos símbolos de agremiações esportivas,
tais como nomes, escudos e mascotes, são inspirados em grupos de animais. No caso do basquetebol,
equipes mundialmente famosas como o Chicago Bulls e o Charlotte Hornets são exemplos disso. O presente
trabalho analisa a representação dos grupos animais nos escudos das principais equipes de basquetebol do
Brasil e dos Estados Unidos, país com maior representatividade nessa modalidade. Dessa forma, foram
levantadas 90 equipes, 52 norte-americanas e 38 brasileiras, que disputaram entre as temporadas 2008/09
e 2016/17 as duas principais competições de cada país - o Novo Basquete Brasil (NBB) e a Liga Ouro (Brasil),
e a National Basketball Association (NBA) e a NBA Development League (D-League) (EUA). Desse total, 28
equipes (11 no BR, 29%; 17 nos EUA, 33%) possuem animais representados em seus escudos, indicando um
equilíbrio entre esses países em termo de representatividade animal em seus símbolos. A identificação em
nível específico das representações gráficas foi possível em 17 escudos (apenas um não foi identificado ao
menos em nível de família). Assim, conclui-se que: (1) há uma enorme preferência por vertebrados,
especialmente mamíferos (7 escudos em cada país), sendo os animais mais representados o leão [Panthera
leo (Linnaeus, 1758)] - 3 escudos (todos no BR), e o touro [Bos taurus Linnaeus, 1758] e o cavalo [Equus
ferus caballus Linnaeus, 1758] - ambos com dois escudos, um em cada país; outros grupos representados
foram: aves (6 escudos no total), artrópodes e répteis (ambos com 4 no total); (2) há uma predileção na
escolha de animais predadores em ambos os países, especialmente superpredadores como o leão, o urso-
pardo [Ursus arctos Linnaeus, 1758], e aves de rapina (e.g. falcão-ferruginoso [Buteo regalis (Gray, 1844)] e
carcará [Caracara plancus (Miller, 1777)], algo esperado para um esporte de alta competitividade; (3) o uso
de animais nativos em contraponto ao uso de animais domésticos e exóticos é ligeiramente maior nos EUA
em relação ao Brasil (5 no BR, 45%; 17 nos EUA, 58%); (4) com exceção de P. leo, avaliada como vulnerável
pela lista da IUCN, e de Velociraptor Osborn, 1924, extinta, todas as espécies analisadas são classificadas
como pouco preocupantes ou quase ameaçadas, não estando na lista de espécies ameaçadas do Livro
Vermelho; (5) além do possível uso no ensino de zoologia, o basquetebol tem forte potencial como
ferramenta na conscientização popular acerca da conservação da biodiversidade.
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Quem não tem cão, caça com gato: as famílias Canidae e Felidae (Carnivora) nos provérbios e 
expressões populares

Elidiomar Ribeiro Da-Silva
Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, UNIRIO

elidiomar@gmail.com

Provérbio é uma frase de caráter popular, geralmente moral, com texto mínimo e que se baseia no senso
comum de um determinado contexto. Muitos deles fazem menção a animais, estando as famílias Canidae e
Felidae entre as mais presentes. Para este trabalho, foram aleatoriamente inventariados 50 provérbios em
português, metade relativa à cada família. Os 25 provérbios ou expressões populares fazendo menção aos
Canidae foram: os cães ladram e a caravana passa; cão que rejeita osso, pau nele; o cão é o melhor amigo
do homem; cão que ladra, não morde; cão chupando manga; gênio do cão; matando cachorro a grito; mato
sem cachorro; bom pra cachorro; vida de cão (ou mundo cão ou ainda dia de cão); ficarão de fora os cães;
feliz pra cachorro; cara de cachorro sem dono; mais perdido que cachorro em dia de mudança; tosse de
cachorro; cachorro louco; amarrar cachorro com linguiça; complexo de vira-lata; lobo solitário; o homem é
o lobo do homem; lobo em pele de cordeiro; idade da loba; esperto como uma raposa; raposa felpuda;
raposa cuidando do galinheiro. Desses, 18 são relativos ao cão doméstico (Canis lupus familiaris Linnaeus,
1758), quatro ao lobo (Canis lupus Linnaeus, 1758) e três à raposa (Vulpes spp.). O gênero Vulpes Frisch,
1775 conta com 11 espécies atuais, porém é provável que os provérbios refiram-se à raposa-vermelha (V.
vulpes Linnaeus, 1758). Com relação aos Felidae, os 25 provérbios selecionados foram: malandro é o gato,
que já nasce de bigode; à noite, todos os gatos são pardos; gato escaldado tem medo de água fria; fazer de
gato e sapato; meia dúzia de gatos pingados; balaio de gatos (ou saco de gatos); o pulo do gato; a
curiosidade matou o gato; o gato subiu no telhado; quando o gato sai, os ratos fazem a festa; ninho de
gatos; o gato comeu a sua língua; brincar de gato e rato; a parte do leão; bravo como um leão; leão de
chácara; matar um leão por dia; mordida do leão; coração de leão; amigo da onça; está na hora da onça
beber água; bafo de onça; tigre de papel; um leopardo não pode mudar suas pintas; olhos de lince. Desses,
13 mencionam o gato doméstico [Felis silvestris catus (Linnaeus, 1758)], seis o leão [Panthera leo (Linnaeus,
1758)], três a onça-pintada [Panthera onca (Linnaeus, 1758)], um o leopardo [Panthera pardus (Linnaeus,
1758)], um o tigre [Panthera tigris (Linnaeus, 1758)] e um o lince (Lynx spp.). {O gênero Lynx Kerr, 1792
conta com quatro espécies atuais, porém provavelmente os provérbios referem-se ao lince-europeu [L. lynx
(Linnaeus, 1758)].} Algumas diferenças interessantes podem ser observadas entre as famílias. Apenas três
táxons de Canidae são citados, metade do que acontece em relação aos Felidae. Os animais selvagens,
especialmente aqueles popularmente considerados ferozes, representam qualidades como coragem e
força, além do temor que o ser humano sente em relação a eles. Os domésticos cão e gato são os mais
presentes nos provérbios e expressões, obviamente por sua proximidade efetiva aos humanos, mas tendem
a ter significados simbólicos distintos: os cães representam domesticidade, lealdade, vida em grupo,
cooperação; os gatos têm conotação de individualidade, independência, urbanismo e predação. Tudo isso
se coaduna perfeitamente aos estereótipos que os dois mais próximos companheiros que temos no Reino
Animal classicamente representam.

Palavras-chave: ditados populares, Etnozoologia, Mammalia, Zoologia Cultural.
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Onomatopeia: uma comunhão cultural entre aves e homens

Tiago Roberto Guimarães Botelho
Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas, UNIRIO

tiagobotelho3@gmail.com

Espécies como o pixanxão [Sporophila frontalis Verreaux, 1869 (Passeriformes: Thraupidae)], o tiziu
[Volatinia jacarina Linnaeus, 1766 (Passeriformes: Thraupidae)], o bem-te-vi [Pitangus sulphuratus

Linnaeus, 1766 (Passeriformes: Tyrannidae)], o jaó [Crypturellus undulatus Temminck, 1815 (Tinamiformes:
Tinamidae)], o uru [Odontophorus capueira Spix, 1825 (Galliformes: Odontophoridae)], a irerê
[Dendrocygna viduata Linnaeus, 1766 (Anseriformes: Anatidae)], a fogo-apagou [Columbina squammata

Lesson, 1831 (Columbiformes: Columbidae)] e a cotovia-escura [Galerida theklae Brehm, 1857

(Passeriformes: Alaudidae)] são exemplos da avifauna global que contêm nomes vernaculares de origem
onomatopaica, ou seja, relativos à vocalização que produzem. Existem casos em que a interpretação dessas

vocalizações influenciou até na nomenclatura científica, a exemplo da elaboração do gênero Upupa

(Linnaeus, 1758), do qual faz parte a espécie poupa euroasiática [Upupa epops Linnaeus, 1758

(Bucerotiformes: Upupidae)]. Pesquisas sobre esses sons, que cada ser humano interpreta a seu modo e
reproduz conforme suas próprias necessidades, também revelam interessantes liames com os aspectos
culturais da zoologia. Populações sertanejas, como ribeirinhos, pescadores, agricultores, extrativistas,
indígenas, etc., apresentam amplo conhecimento ornitológico prático quando imitam o canto dessas
espécies com objetivos de subsistência e recreação, atraindo aves cinegéticas para fornecimento alimentar
e apreciação do canto, em que esse, pela presença ou ausência, conforme concepção de tais populações,
chega a reger o regime das chuvas e, consequentemente, a semeadura de espécies vegetais. Ornitólogos
adotam técnica semelhante, porém mais especializada e com instrumentos mais tecnológicos, que gravam
e reproduzem o canto das aves para atraí-las na intenção de melhor estudá-las e ampliar conhecimentos
em bioacústica (vocalização e música instrumental), etologia (comportamento territorial/reprodutivo),
ecologia (de comunidades), taxonomia e anatomia (estrutura da siringe). Kevin Smith e Phil Hester,
quadrinistas, conceberam tais interpretações sonoras quando criaram o vilão Onomatopeia (DC Comics).
Personagem presente nas histórias do Arqueiro Verde e do Batman, ele, à semelhança da ave-de-lira
[Menura novaehollandiae Latham, 1802 (Passeriformes: Menuridae)], imita, à perfeição, diversos sons ao
seu redor nas caçadas sanguinárias que empreende a heróis desprovidos de poderes especiais. Também há
os capazes de conversar com as aves, como a heroína thanagariana Mulher-Gavião (DC Comics) e o super-
herói terráqueo Homem-Pássaro (desenho animado criado na década de 1960 pela Hanna-Barbera
Productions, Inc.). Notícias de aves que agem heroicamente não são incomuns. A e doi , um papagaio
amazona de cabeça amarela [aparenta ser Amazona aestiva Linnaeus, 1758 (Psittaciformes: Psittacidae),
conforme fotografia da DAILY MAIL ONLINE], salvou Shannon Conwell e seu filho, moradores de Muncie,
Indiana (EUA), de um terrível incêndio, ao imitar o alarme residencial contra fogo. Assim, há uma patente
comunhão entre aves e humanos na utilização da linguagem onomatopaica, o que abre perspectivas para
futuras pesquisas no âmbito da zoologia cultural, ainda incipiente no Brasil.

Palavras-chave: avifauna, humanos, linguagem, ornitologia, zoologia.
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O Varal Cultural é um espaço disponível para exposição de registros
fotográficos e criações, como desenhos e poesias, para todos participantes
do evento, além de artistas convidados.

Nossa gratidão aos artistas que embelezaram o 
II Colóquio de Zoologia Cultural.

Seguem alguns trabalhos que nos foram enviados...
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Autores: Maria Luiza de Oliveira Costa Lopes, Daniela Bentes
Mello, Gabriel de Brito Mação e Camila Santos Santana.

Título: Co pinguinhos de tinta é fácil criar uma anfíbia:
desenhando as cores vivas da rã-de-olho-vermelho através da
pintura o po al .
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homologia

sempre pareceu estar
em um ambiente deslocado, talvez um corpo inadequado,
uma casa que não era sua casa.

passou por mares,
onde seus braços eram nadadeiras, nadou bem fundo
e explorou partes rasas.

na terra, seus braços
eram patas grossas, ora afundando em lama,
ora socando um chão em brasas.

enfim encontrou uma árvore.
quando deu por si, seus braços 
eram asas.

Voou.
(Felipe Vieira)
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É que já foi tempo...

Doce ilusão pensar que tudo é eterno...
Acabou o tempo de ser como as efemerópteras
Que voam livremente por cima dos rios
Chocando suas asas pelo caminho
Alcançam o mais lindo vôo
Ao som do balançar das águas e no compasso do vento
Hoje o rio mudou, as águas se renovaram
O vento soprou forte contra mim...
Tive pouco tempo frente à imensidão das horas
Mas aquela vida foi eternizada nas melhores lembranças...
Houve uma época em que me vi na angústia
A Lua já não sorria pra mim e a chama tinha se apagado
Senti a dor na noite fria
E quis viver a calorosa vida efêmera novamente
Difícil acreditar que aqueles segundos não voltariam...
É que cada dia é um novo dia
E agora meu caminhar pede um novo tipo de recomeço...
Um novo ciclo se inicia

Maria Luiza

14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 188



14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 189



14 de setembro de 2017 – II Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ 190


