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Os bons filhos à casa tornaram! Na nossa quarta edição, retornamos ao nosso berço, local
do I Colóquio de Zoologia Cultural: a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
Lá, em 08 de setembro de 2016, ganhou forma, cheiro, cor e sabor o sonho de se conversar
academicamente sobre a presença de referências a animais naquelas produções culturais que mais
gostamos. Cerca de 120 felizardos vivenciaram essas conversas, regadas a filmes, séries, livros,
contos... e bichos, muitos bichos.

Gostamos tanto do resultado que repetimos a dose 1 ano depois. Igualmente na
UNIRIO, no dia 14 de setembro de 2017, tornou-se realidade o II Colóquio de Zoologia Cultural.
Com um aperfeiçoamento aqui e a li, uma pequena mudança acolá, mas o mesmo jeitão básico da
edição anterior. E o mesmo sucesso. Mas eis que chegou 2018 e mudamos de casa. Com muita
honra, aceitamos um convite e realizamos o inesquecível III Colóquio de Zoologia Cultural no
Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Mudamos também o dia da semana e realizamos a atividade
no sábado, 15 de setembro. Deu super certo. A ponto de, mesmo retornando à UNIRIO, optarmos
por continuar apostando no sábado.

Em 19 de outubro (sim, outubro – saímos de setembro), geramos o IV Colóquio de
Zoologia Cultural, cujo livro é apresentado aqui, novamente em parceria com a revista A Bruxa.
Realizar um evento desse porte no sábado é um desafio e tanto, pois o funcionamento da
universidade não é tão pleno quanto em um dia “de semana”, o que faz com que seja mais difícil a
resolução de eventuais problemas. Porém, há a incomparável vantagem de se ter os espaços mais
disponíveis, uma tranquilidade que não tem preço. Assim, pudemos utilizar dois espaços, em
prédios distintos. A palestra de abertura, o bate-papo de encerramento e as apresentações orais
de temas livres foram realizadas no Auditório Tércio Pacitti, nosso velho conhecido, localizado no
prédio onde funcionam o Instituto de Biociências e o Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia.
Por outro lado, os pôsteres de temas livres foram apresentados no Espaço Cultural do Centro de
Ciências Humanas e Sociais. Os expositores ficaram divididos entre os dois espaços. Ah,
aproveitamos para, penhoradamente, agradecer aos mantenedores desses espaços pela gentil
cessão.

Bom, falando um pouquinho sobre o evento em si, podemos afirmar que todos os
nossos objetivos foram cumpridos, especialmente o de manter o “clima” do evento: leve,
descontraído, lúdico, amigável e muito científico. Por conta do tamanho dos espaços, limitamos o
número de inscritos a 100 e o número de trabalhos de temas livres a 60. Mas, cá entre nós,
deixamos um pouquinho mais. Para a palestra de abertura, tivemos a honra de contar com o
biólogo Marcelo Rheingantz (UFRJ), pesquisador do Projeto REFAUNA. E no bate-papo final do
evento, uma verdadeira roda de conversa informal, contamos com a participação de
pesquisadoras/professoras de muito conteúdo: Fernanda Avelino (UniSãoJosé), Fabiana Chimes
(IFRJ), Louise Schiatti (GBioTra) e Márcia Denise Guedes (Colégio Força Máxima), coordenadas por
Virgínia Codá (FIOCRUZ), conversaram sobre as aplicações e o reconhecimento da zoologia
cultural. Além do nosso já tradicional Varal Cultural (cada vez mais lindo!), contendo desenhos,
poemas e montagens dos participantes e de artistas convidados, tivemos ainda a exposição de
produtos relacionados ao tema do evento e performances do grupo GeoTales.

Bom, é isso. Aproveitem a leitura. Recomendamos enfaticamente que vocês leiam os
resumos e contemplem as artes constantes no presente livro. Sério. Mesmo. A satisfação está
garantida.

Até breve.

Organização do IV CZC
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Palestra: REFAUNA: Preenchendo com vida florestas vazias

Como abertura do evento, o biólogo Dr Marcelo Rheingantz, do Laboratório de Ecologia e
Conservação de Populações (Departamento de Ecologia, UFRJ), palestrou sobre o Projeto
REFAUNA, cuja meta principal é reintroduzir populações de espécies em locais onde as mesmas
foram perdidas e, assim, restaurar processos ecológicos. O projeto foi iniciado em 2010, com a
reintrodução de cutias no Parque Nacional da Tijuca. Desde então, o projeto vem se encarregando
de sucessivas reintroduções de diferentes espécies, como a anta, o bugio, a arara-Canindé, o jabuti
e o trinca-ferro. O projeto tem clara preocupação de engajar no processo as comunidades
humanas do entorno das áreas atendidas, o que tende a gerar um efeito multiplicador, trazendo
benefícios à preservação ambiental.
Maiores informações acerca do projeto podem ser obtidas em https://refauna.wixsite.com/site.
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Bate-papo: Zoologia Cultural – Agora é que são elas

A conversa foi moderada por Virgínia Codá (mestranda da FIOCRUZ) e teve participação de Fabiana
Chimes (mestranda do IFRJ e membro do podcast Bug Bites), Fernanda Avelino (doutora em Biologia
Animal e professora da UniSãoJosé), Louise Schiatti (professora do Colégio Percepção e diretora do
GBioTra) e Márcia Denise Teixeira (professora do Colégio Força Máxima). A conversa começou com
relatos relacionados ao primeiro contato de cada uma com a zoologia cultural e a importância desse
tema para a divulgação científica e a educação. Para Fabiana, Fernanda e Louise esse primeiro
contato se deu juntamente à divulgação científica, mas para Márcia foi ligado à educação, por ela ser
professora de ensino básico e sempre ter procurado formas didáticas, contextualizadas e divertidas
de ensinar. Em seguida, foi perguntado como elas lidavam com o fato de tantas pessoas do meio
acadêmico menosprezarem a zoologia cultural e não a levarem a sério. Fernanda comentou que no
começo ela também achava estranho esse tipo de trabalho e que é comum uma área nova gerar
estranhamento. Ainda que a aceitação tenha melhorado, as participantes concordaram que levará
tempo até todos se acostumarem e passarem a respeitar, e que esse processo exige muito trabalho,
baseado em abordagens aprofundadas e bem escritas.. A cada colóquio, aumenta o interesse das
pessoas pelo tema, assim como pode ser observada uma grande quantidade de trabalhos criativos e
bem feitos. Nesse sentido, as participantes da mesa apresentaram suas perspectivas no crescimento
e na popularização da zoologia cultural, tanto no meio acadêmico como fora dele. Para Louise, a
zoologia cultural pode ser utilizada como ferramenta de divulgação científica em qualquer lugar:
praia, festa infantil e nos mais variados tipos de evento, até mesmo familiares. Louise considera que
deve haver um esforço para que a zoologia cultural esteja sempre em contato com as pessoas. As
participantes concordaram que a aplicabilidade na divulgação científica e na educação é fundamental
para a consolidação, com a zoologia cultural não devendo ficar restrita ao meio acadêmico. Após a
mesa redonda do Colóquio de Zoologia Cultural anterior ser relembrada, na qual discutiu-se que a
zoologia cultural ainda não tem grande peso no currículo, Virgínia comentou que, no caso dela, isso
não era verdade, pois os trabalhos de zoologia cultural tinham pesado bastante para que ela entrasse
no mestrado em divulgação científica da Fiocruz. Fabiana comentou que com ela tinha acontecido a
mesma coisa, no mestrado do IFRJ, e a zoologia cultural está lhe abrindo portas profissionais.
Fernanda, Márcia e Louise comentaram sobre o quanto o tema tem sido relevante no ensino básico e
como o método de ensino delas tem se destacado não apenas entre os alunos, mas na escola inteira,
chegando até mesmo a serem elogiadas por professores externos. Louise, também, comentou sobre
seu projeto de divulgação científica, o GBioTra, que muitas vezes se utiliza da zoologia cultural para
explicar assuntos de Ciências e educação ambiental, e que esse projeto já permitiu que ela fosse
chamada por empresas particulares para ministrar oficinas relacionadas.
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Uirapuru – Natureza e Design
www.uirapurubrasil.com.br

Molukas
www.instagram.com/molukasmobile

Prof. Arlindo Serpa Filho e equipe
FAMATH

SuperAves
https://jgeekstudies.org/2019/12/15

/superaves-bird-biodiversity/



Projeto Divulgar
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Fanzine ‘Homem-Leoa’
www.facebook.com/Homem-Leoa-Um-fanzine-

tamb%C3%A9m-sobre-Ci%C3%AAncia-430080281083607/

Revista ‘A Bruxa’
www.revistaabruxa.com

GBioTra
http://gbiotra.wordpress.com



Grupo GeoTales
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Zoologia cultural como instrumento de ressignificação: um novo olhar sobre a Idade

Média

Anna Caroline de Almeida Salles
Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro

annacasalles@gmail.com

A Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV,

fortemente caracterizado pelo Feudalismo, sistema sócio-político-econômico que

predominou durante essa época na Europa. Chamada pelos humanistas do século XV e XVI

de Idade das Trevas, devido ao retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional em

relação à Antiguidade Clássica, foi marcado pela ruralização da economia e novos papéis

sociais foram estabelecidos, como o senhor feudal e o servo. A Igreja assumiu um poder

central, juntamente com os reis e a nobreza, visando expandir o ideário cristão. No século

XIV, com o retorno das atividades comerciais, parte da população europeia foi dizimada pela

peste negra, um conjunto de moléstias atribuído à transmissão da bactéria Yersinia pestis

(Enterobacteriales: Enterobacteriaceae) através da picada de pulgas de ratos. Com tantas

mudanças na sociedade ao longo de centenas de anos, é possível estabelecer relações

entre diversos animais e sua importância durante a Idade Média, contrastando-a com os dias

atuais. Dessa forma, a zoologia cultural se fez presente durante uma aula de História da

Idade Média para turmas de 7º ano do ensino fundamental em uma escola municipal do Rio

de Janeiro, incentivando a prática interdisciplinar ao destacar a importância dos animais

durante esse período, através de textos, pinturas e iluminuras da época. Durante a aula,

foram apresentados diversos animais presentes no dia a dia medieval, correlacionados com

seu uso na agricultura, transportes, alimentação, etc. Além disso, os alunos conheceram

uma série de curiosidades, como a aplicação de pena de morte a porcos julgados

criminosos, a ingestão de seus testículos como cura para esterilidade e estímulo da

virilidade, a utilização de bile de javali, entre outras substâncias, na medicina. Por fim, outro

aspecto importante abordado durante a apresentação foi o crescimento da vertente cristã em

detrimento dos ritos pagãos, no qual uma série de animais eram demonizados na intenção

de doutrinar, amedrontar e estimular certas práticas na população. Nesse cenário, os

bestiários eram manuscritos confeccionados por monges católicos, que reuniam informações

sobre animais reais e fantásticos, tais como descrição morfológica, habitat, dieta alimentar e

relação com a natureza, sempre acompanhadas de uma mensagem moralizadora implícita.

Na sequência, os alunos foram avaliados quanto ao entendimento do conteúdo abordado

através de duas questões, uma de correlação entre colunas de animais e seus usos, outra

para descreverem um dos animais ilustrados sem que fosse possível identificá-los, criando

também um nome para suas bestas; aqui girafas viraram seres ferozes, polvos destruidores

de cidades e lagartos bestas venenosas chamados de “largoescamiose”. Apesar de ser

reconhecida como a Idade das Trevas, a Idade Média detém riquíssimo valor cultural e

zoológico, sendo indispensável sua abordagem para melhor entendimento desse momento

histórico.

Palavras-chave: bestiários; ensino; Idade das Trevas.
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Serpentes na visão de adolescentes do 9° ano de uma escola municipal localizada na

Zona Oeste do Rio de Janeiro/RJ – Brasil

Antonio Igor Vieira Bernardo*; Karla Byanca de Oliveira Silva Pissurno;

Vanessa Barcelos Couto & Fernanda Avelino-Capistrano
Centro Universitário São José

*igorvieirabernardo@gmail.com

Como consequência de uma cultura popular baseada em crenças e mitos, quando

encontradas em ambiente urbano as serpentes costumam ser injuriadas ou mortas. Isso

ocorre, também, por falta de conhecimento sobre a importância ambiental desses ofídios. O

presente estudo tem como objetivo desnudar possíveis sentimentos de repúdio sobre esses

animais, ao mesmo tempo em que tenta enfatizar toda a sua importância para a sociedade.

Dessa forma, esta pesquisa buscou avaliar os conhecimentos prévios de um grupo de

alunos de uma escola pública da Zona Oeste do Rio de Janeiro, através de um questionário

com quatro perguntas gerais sobre esses animais. O questionário foi aplicado em duas

turmas de 9° ano, onde as perguntas selecionadas visavam perceber o que o grupo pensava

ou sentia em relação às serpentes. Foi pedido ainda que citassem o que acarretou a pensar

dessa forma, de onde tiraram essa referência e se de alguma forma imaginam algum

benefício que as cobras podem trazer para o corpo social. Sequencialmente, os discentes

assistiram uma palestra que tinha o intuito de desmistificar os pensamentos sobre esses

organismos. Em seguida, os adolescentes responderam mais uma pergunta, que avaliava se

houve mudança nos seus pré-conceitos. Dessa forma, 68 alunos foram entrevistados e na

primeira pergunta evidenciou-se que os três adjetivos mais citados para descrever o que

conheciam sobre as serpentes foram: perigosas (18), venenosas (11) e répteis (7). Na

segunda pergunta, 42 dos 68 alunos usaram a palavra ‘medo’ para explicar o que sentiam

em relação ao animal abordado, sendo que 20 desses 42 alunos não imaginavam nenhum

benefício que elas poderiam trazer. A fim de descobrir, na terceira pergunta, o que originou

esse repúdio ou o conhecimento prévio sobre os ofídios, chegamos a um resultado em que

os quatro mais apresentados foram por vias de: (17) documentários de TV, (12) mitos e

crenças religiosas, (14) através de vídeos da internet e (10) canais com documentários sobre

animais selvagens (por exemplo, Animal Planet). A maioria dos alunos (70,2%) afirmou que a

palestra trouxe uma visão positiva sobre as serpentes, declarando mudanças em seu

conhecimento; entretanto, outra parte do grupo declarou que nada mudou, afirmando que

continuavam com medo (16,2%) ou que simplesmente mantiveram a mesma opinião pois já

conheciam esses animais (11,7%). Dessa forma, podemos concluir que é de suma

importância a desmistificação da imagem formada pelos alunos acerca das serpentes, tendo

em vista a importância desses animais na natureza, bem como na fabricação de

medicamentos.

Palavras-chave: cobras; desmistificação; ecologia.
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Mogli da Disney e o Mogli soviético: a mesma história ou mundos diferentes?

Antonio Manoel Cirilo Balensifer
Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

antonio.cirilo@live.com

É muito conhecida de diversas gerações a já antiga história da Disney ‘The Jungle Book’

(‘Mogli – O Menino Lobo’, no Brasil), de 1967, adaptada de um livro inglês de mesmo nome,

do século XIX, escrito por Rudyard Kipling, que conta a história fictícia do garoto Mogli nas

selvas indianas. Porém, não tão conhecida do público ocidental é a versão criada em 1973

na União Soviética, chamada por eles de ‘Maugli’. Assim como nessa época Estados Unidos

e União Soviética estavam, mais do que nunca, distantes geográfica e politicamente, seus

respectivos filmes dessa mesma história também possuem muitas diferenças. Tratando-se

de zoologia, podemos notar que numerosas espécies que aparecem em um filme não estão

presentes no outro. Como é o caso do personagem Rei Louie, um orangotango-de-sumatra

(Pongo abelii - Primates: Hominidae), o maior primata não-humano da Ásia, que é

notoriamente mais frugívoro que a outra espécie de orangotango, o orangotango-de-bornéu

(Pongo pygmaeus), assim como o personagem que lidera os macacos do filme. Na versão

soviética, os macacos, provavelmente macacos-rhesus (Macaca mulatta - Cercopithecidae),

se organizam sozinhos sem a necessidade de um rei. Outro personagem que tem certa

importância no filme soviético é o chacal-dourado (Canis aureus - Carnivora: Canidae) que,

assim como no livro, é o pajem do tigre Shere Khan (Panthera tigris - Carnivora: Felidae).

Também é observável no filme soviético a presença de animais que sequer aparecem na

animação estadunidense, como o pavão-indiano (Pavo cristatus - Galliformes: Phasianidae)

e o porco-espinho (Histrix indica - Rodentia: Hystricidae), ambos com papéis secundários

bem definidos. Assim como no filme estadunidense também temos a presença de um grupo

de abutres-indianos-de-dorso-branco (Gyps bengalensis - Falconiformes: Accipitridae), que

não dão as caras no filme russo. Porém, a diferença mais gritante entre as duas animações

é a figura do urso Balu, que na película estadunidense é representado por um urso-pardo

(Ursus arctos - Carnivora: Ursidae), na animação soviética pode-se ver um Balu que é

claramente um urso-negro-asiático (Ursus thibetanus), espécie bem menos feroz (fazendo

mais jus à figura do Balu), cujo macho mede cerca de 1 metro de altura, podendo chegar a

150 kg de peso, que é facilmente identificado pela cor negra de seu pelo e uma faixa branca

em forma de “V” em seu peito. Com esta análise, podemos notar que cada país tem seu

próprio estilo, provavelmente baseado na mensagem que quer passar para seu público e no

seu contexto social da época, além de claramente mostrar espécies que os observadores

talvez fossem reconhecer melhor por estarem inseridas na sua cultura do dia-a-dia.

Palavras-chave: cinema; Índia; zoologia cultural.
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A música brasileira permeada pelo universo entomológico: o estilo MPB

Arlindo Serpa Filho1,2

1. Faculdades Integradas Maria Teresa

2. Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, FIOCRUZ

serpafilhoa5@gmail.com

No universo da cultura e da arte, a música pode ser categorizada por dois estilos - sedativa e

estimulante - no que se refere à influência que causa sobre o comportamento humano, e por

ser uma facilitadora em atividades que promovem a aproximação e como artefato

mnemônico, exercendo um papel importante nas relações interpessoais. Diante do universo

entomológico, de seres fascinantes e curiosos que possuem interessantes estratégias para

sobreviver, se alimentar, reproduzir ou se disfarçar para escapar de seus inimigos,

observamos esses associados, por diversas formas de comportamento e belezas, em

canções - desde infantis, passando pela MPB, funk, indo ao hip hop, música de capoeira,

dentre outros. Para o presente trabalho foram inspecionados sites de músicas, usando-se

para as buscas os nomes comuns dos insetos. Em seguida, foi feita uma análise de cada

letra, registrando um comentário sobre a presença dos insetos, abordando não só o caráter

taxonômico, mas também as questões que envolveram o comportamento. Como resultado

foi possível confeccionar uma listagem contendo 48 composições para o estilo musical

chamado MPB. Identificou-se também um total de 66 compositores/autores que se

dedicaram a produzir composições associadas aos referenciais entomológicos. Vale destacar

a importância da contribuição de Vinicius de Moraes, que participou de seis composições.

Foram registradas 11 denominações taxonômicas para ordens dos insetos (Blattaria,

Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Isoptera, Lepidoptera, Odonata, Phthiraptera

e Siphonaptera) entre as 33 possíveis. Foram notados ainda 21 nomes vulgares para insetos

(abelha, barata, besouro, borboleta, cigarra, cupim, escaravelho, formiga, gafanhoto, grilo,

joaninha, a palavra inseto, libélula, marimbondo, mosca, mosquito, percevejo, pernilongo,

piolho, pulga, vespa) citados em 54 ocasiões, nas 48 músicas analisadas. Nessas canções

encontramos referência a diversas ordens de insetos, sendo que em várias dessas letras

vemos mais de dois nomes vulgares relacionados à entomologia. A maioria das músicas

apresentou um texto simples, conciso, com linguagem clara e aproximada da realidade

cotidiana das pessoas. Com este trabalho se pretende proporcionar um olhar diferenciado

sobre a entomologia pelo viés da divulgação científica e cultural.

Palavras-chave: arte e ciência; canção; divulgação científica; insetos.
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Popularizando a ciência através da literatura de cordel

Arlindo Serpa Filho1,2* & Verônica Marchon da Silva3

1. Faculdades Integradas Maria Thereza

2. Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, FIOCRUZ 

3. Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ

*serpafilhoa5@gmail.com

Entre as diferentes ferramentas e metodologias que podemos utilizar para apresentar um

conteúdo científico, estão a arte e a cultura. Na sexta arte, a literatura de cordel se mostra

como interessante instrumento para apresentar temas da ciência em sala de aula. Esse tipo

de arte é muito comum no Brasil, sendo uma produção típica do Nordeste, em especial nos

estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Geralmente o cordel é

vendido em mercados e feiras pelos próprios autores. Entretanto, também está presente em

outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. No ano de 1988 foi fundada

no Rio de Janeiro a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Esse gênero da literatura é

organizado de forma rimada e alguns poemas são ilustrados com xilogravuras. As estrofes

mais comuns são as de dez, oito ou seis versos, em um tipo de poema popular geralmente

exposto para venda pendurados em cordas ou cordéis, o que deu origem ao nome. A

literatura de cordel tem sido usada em sala de aula como recurso pedagógico, não somente

para estimular a leitura, mas também para ensino de conteúdos específicos. Nesse contexto,

vimos a possibilidade de introduzir através desse tipo de literatura o ensino da zoologia nas

salas de aula. Foram selecionados para este trabalho 13 cordéis, adquiridos no Estado de

Pernambuco, que retratam a visão zoológica dos cordelistas e que se apresentam com

inestimável valor para serem utilizados nas aulas de Ciências, Zoologia e Biologia, sendo

eles: ‘A Voz da Profecia da Garça Misteriosa’; ‘Banha do Urubu Capado’: ‘A Receita de

Heleno para Luiz’; ‘O Testamento do Cachorro’; ‘A Moto e o Jegue’; ‘O Ganso Fuinha’; ‘O

Pinto Pelado’; ‘O Pavão Misterioso’; ‘O Vigia e a Preguiça’: ‘Ele foi contratado pra ser

vigilante do bicho que sumiu’; ‘Meu Pato é um Vigia’; ‘A História do Jumento que comeu duas

cartelas de viagra’; ‘A Intriga do Cachorro com o Gato’; ‘O Rato e o Gato e O Sabiá e o

Gavião’. Após análise desses cordéis, foi possível identificar que todos os referenciais

zoológicos eram do filo Chordata, sendo na maioria aves, seguidas do mamífero que é um

referencial característico do Nordeste - o jegue, jumento ou asno (Equus africanus asinus –

Perissodactyla: Equidae). Destacamos ainda a maior referência a animais rurais ou

domésticos, estando entre esses alguns que podem ser classificados como exóticos, e

quatro animais silvestres - a garça, a preguiça, o gavião e o sabiá. Levar a literatura de

cordel até a escola significa motivar o aluno a conhecer mais a fauna, pois o cordel em sua

temática não narra apenas ficção, mas também fatos acontecidos que retratam o cotidiano e

a realidade vivida por esses cordelistas e pela maioria das pessoas. Viemos, portanto, neste

trabalho colocar em discussão o potencial do uso da literatura de cordel como ferramenta

para a popularização da ciência.

Palavras-chave: arte; conhecimento científico; cultura; literatura popular.
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Querida, cheguei! A Família Dinossauros na cultura do Antropoceno

Brigite Bandini & Waldiney Mello* 
Instituto de Aplicação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

*neymello.ictio@gmail.com

Os dinossauros são animais de grande popularidade. O clado Dinosauria divergiu de

Archosauria durante o Triássico (há cerca de 230 milhões de anos), dominando os

continentes. Alguns alcançaram destaque no imaginário popular por conta de seu grande

porte. As controvérsias sobre as causas da extinção dos grandes dinossauros - se pelo

meteoro de Chicxulub (México), no final do Cretáceo, ou por variações climáticas anteriores

de longo período - alavancaram ainda mais a popularidade desses animais. No cinema, os

dinossauros apareceram pela primeira vez em 1914, no filme mudo ‘Brute Force’ e se

popularizaram na televisão aberta com a série ‘Elo Perdido’, nos anos 1970. Nos anos 1990,

antes da franquia ‘Parque dos Dinossauros’, os dinossauros voltaram ao destaque televisivo

na cultura infanto-juvenil através da série ‘Família Dinossauros’ (1991-1994, American

Broadcasting Company), com 65 episódios. Essa série é uma ficção na qual dinossauros

vivem dilemas, conflitos e viradas (plot twists) cotidianos, como os da civilização e culturas

humanas contemporâneas. A mesma sugere críticas a temas que continuam atuais, mesmo

depois de 25 anos de sua estreia, tais como como a degradação acelerada do meio

ambiente, retratados fortemente no último episódio da série. O presente estudo revisita o

último episódio de ‘Família Dinossauros’, correlacionando seu roteiro à realidade em que

vivemos no Antropoceno. Nesse episódio (‘Mudando a Natureza’, 1994), é retratada a

extinção dos dinossauros ocasionada pelos próprios, fazendo uma analogia crítica à

degradação ambiental antrópica. O episódio utiliza os aspectos ambientais ocorridos no final

do Cretáceo, como a erupção de vulcões e a formação de nuvens espessas de poeira ao

redor da Terra, sugerindo como atitudes irresponsáveis dos personagens dinossauros em

busca do progresso tecnológico sem sustentabilidade. O Antropoceno apresenta

modificações ambientais antrópicas que podem levar a consequências catastróficas para a

biodiversidade do planeta, como extinções em massa, inclusive a do próprio ser humano.

Portanto, a série ‘Família Dinossauros’ sugere críticas sociais, éticas, políticas e ambientais,

em um cenário cultural de mídia popular.

Palavras-chave: Antropoceno; audiovisual; infanto-juvenil.

Apoio: UERJ.
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A arte e as geociências por trás de desenhos animados: a paleoarte de Pokémon

Bruna Gonçalves Villares* & João Marcelo Pais de Rezende
Departamento de Ciências Naturais, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

*villaresbruna@hotmail.com

As novas práticas da educação, referentes à alfabetização científica, mostram-se fortemente

conectadas aos avanços da globalização. Essa propagação de informações rápida e eficaz

propicia novas maneiras de divulgação científica, além das formalidades das instituições de

ensino. A arte envolve uma gama de elementos que agem como precursores da curiosidade

e imaginação do público. Assim, a popularização dos desenhos animados contribuiu para a

inspiração e formação criativa de muitas gerações. Sabe-se que a mídia auxilia na

construção do imaginário de crianças e adolescentes, essa imaginação pode desenvolver

memórias afetivas e, quando atreladas ao conhecimento científico, despertam a curiosidade

e o desejo por um conhecimento mais aprofundado. A paleontologia e a arte caminham

juntas, dado à necessidade da representação visual dos animais, sendo que, hoje em dia,

essa relação também pode ser percebida dentro da cultura pop. As técnicas paleoartísticas

são modificadas e ganham caráter sutil, lúdico e simplificado, quando se trata da utilização

de desenhos animados, como em Pokemón. Apesar de simplificações, expressam amplo

caráter informativo, capaz de promover maior aproximação entre o público e os animais pré-

históricos. No que se refere à paleontologia, Pokémon explora diferentes grupos de répteis e

o design dos fósseis de invertebrados, relacionando sua morfologia com seu hábito de vida.

As representações retratam as principais características dos animais, como as asas

membranosas do Aerodactyl, típicas de pterossauros; “tentáculos” em Lileep e Cradily,

análogos aos braços que caracterizam os lírios-do-mar; espinhos no domo dos Cranidos e

Rampardos, remetendo ao caráter diagnóstico dos dinossauros Pachycephalosauridae; o

imponente crânio em Shieldon e Bastiodon, que caracteriza os dinossauros Ceratopsidae;

além da concha plano-espiralada em Amonitas e da carapaça dos Kabuto e Kabutops em

relação direta com os Ammonoidea (Mollusca), Trilobita e Xiphosura (Arthropoda),

respectivamente. O design promove aproximação do público sem deixar de representar

algumas características morfológicas que remetem ao grupo taxonômico de inspiração.

Pokémon mais amigáveis e dóceis são representados com formato arredondado, enquanto

Pokémon protagonistas em cenas de ação possuem traços mais retos, triangulares e

quadrados, com cores mais fortes e chamativas. Tais referência trazem à tona diferentes

emoções ao público, contribuindo na relação emocional público-franquia.

Palavras-chave: cultura pop; divulgação científica; paleontologia cultural.

31

IV Colóquio de Zoologia Cultural

Resumo

19 de outubro de 2019 – IV Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ



Bruna Gonçalves Villares & João Marcelo Pais de Rezende

32

IV Colóquio de Zoologia Cultural

Pôster

19 de outubro de 2019 – IV Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ



Diferenças entre o longa-metragem e o live-action de ‘O Rei Leão’

Cainã Machado Martins
Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

metallys@hotmail.com

O 32º longa metragem animado da Disney, ‘O Rei Leão’, é sem dúvidas uma das mais

marcantes experiências cinematográficas para todas as idades, desde o seu lançamento em

1994. A história narra a saga de Simba (Panthera leo – Carnivora: Felidae), um jovem leão

que se sente culpado pela morte do pai, Mufasa, fugindo para longe do reino após um plano

orquestrado por seu tio Scar para tomar o poder. Em 2019 foi lançado o live-action, com o

objetivo de tornar possível no imaginário popular a trama do Rei Leão com uma realidade

nunca vista antes, graças à evolução da tecnologia cinematográfica. O longa de 1994 foi

dirigido por Roger Allers e Rob Minkoff e o live-action de 2019 foi dirigido e coproduzido por

Jon Fraveau. Além de mostrar a biodiversidade das savanas do Serengeti, na África Oriental,

a produção demonstra as relações dinâmicas entre animais de espécies diferentes e deles

com o próprio ambiente, ressaltando a importância do equilíbrio trófico na natureza. Do ponto

de vista moral, o filme passa a relevância das figuras parentais, da amizade e do ciclo da

vida, sendo influenciador na construção da personalidade do público infanto-juvenil. Para a

pesquisa, foi feito o levantamento de todas as espécies presentes na obra de 1994 e no

remake de 2019. Entre elas, foram ressaltadas as diferenças mais marcantes do ponto de

vista taxonômico e morfológico, assim como espécies presentes que podem não estar

associadas ao bioma utilizado como inspiração para a trama (como ocorre em uma cena da

produção de 1994, por exemplo, com presença de supostos tamanduás-bandeiras na cena

musical com os filhotes Simba e Nala), apontando para um possível distanciamento do filme

em retratar fielmente a realidade das savanas africanas. Também foram objetos de estudo as

espécies e seus respectivos personagens na saga do herói, tendo destaque para Rafiki

(Mandrillus sphinx – Primates: Cercopithecidae), como portador de sabedoria de mais alto

grau e conselheiro de todos os reis que já passaram pelo reino, e Timão (Suricata suricatta –

Carnivora: Herpestidae) e Pumba (Phacochoerus sp. – Artiodactyla: Suidae), que tiveram

papel crucial na superação do trauma de infância de Simba. A obra da Disney tem imensa

influência inconsciente no imaginário pueril, principalmente quanto a lições que a vida

eventualmente irá nos mostrar mais cedo ou mais tarde, como por exemplo reflexões

filosóficas sobre a morte, sendo um ótimo meio para refinar a moral e o emocional de

qualquer indivíduo que assista a saga, independentemente da idade. Com o presente estudo

é possível perceber algumas diferenças quando comparamos as obras, tanto do ponto de

vista morfológico das espécies, quanto nos diálogos e cenários em algumas partes; e o

imenso potencial de divulgação científica que o live-action possui quando retrata as espécies

presentes no primeiro filme de forma extremamente realista e fiel.
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Construção de poemas como ferramentas no ensino de zoologia

Djennefer Ferrari Barbosa dos Santos; Lucas Assunção Niemeyer Leite; 

Victor Hugo Correa Coutinho & Cristiane da Silveira Fiori*
Universidade Veiga de Almeida

*cristiane.Fiori@uva.br

O desenvolvimento de estratégias de ensino é fundamental para as mudanças e

transformações da sociedade contemporânea. As metodologias ativas permitem que o

processo de ensino e aprendizagem seja favorecido. São necessárias novas maneiras de

ensinar e assim possibilitar a construção dos conhecimentos. Nessa perspectiva, a

elaboração de metodologias inovadoras pode resultar na formação de um ambiente

construtivista, que envolve aluno e professor num projeto comum rumo ao conhecimento. O

sucesso educativo é facilitado quando as dinâmicas, recursos e estratégias escolhidos pelos

professores são conduzidos, principalmente a partir de atividades colaborativas, pois essas

são capazes de proporcionar aos estudantes habilidades que só são possíveis de se

desenvolver em coletivo. Este trabalho apresenta a utilização de poema como estratégia

pedagógica, a partir de uma experiência ocorrida durante a disciplina de Zoologia, cujo

conteúdo aborda os filos iniciais de invertebrados, incluindo os vermes, e envolveu

estudantes do terceiro período dos cursos de bacharelado e licenciatura em Ciências

Biológicas da Universidade Veiga de Almeida. Foram diversas as estratégias propostas,

incluindo paródias, vídeos, teatro, jogos e um poema sobre o verme pertencente ao filo

Cycliophora, tema deste trabalho. As apresentações ocorreram em sala de aula e o grupo,

antes da apresentação, anunciava o assunto da área do conhecimento que escolheu para

abordar. Após a apresentação, o grupo destacou quais eram os conceitos científicos

contemplados no poema. O texto poético desperta a atenção do aluno, pela sonoridade,

característica de seus versos articulados, pelo ritmo, pela métrica e, principalmente, por estar

apresentando temas científicos que normalmente são encontrados em textos estruturalmente

dissertativos e descritivos. Dessa forma, os poemas podem se tornar potentes materiais para

o processo de ensino-aprendizagem, demonstrando possibilidades de boas relações com o

ensino. A produção de poemas pelos estudantes é uma atividade extremamente motivadora,

capaz de trazer informações relevantes e promover um ambiente favorável ao aprendizado.

O aluno assume um perfil de sujeito ativo em sua aprendizagem quando se usam estratégias

metodológicas diferenciadas e de caráter inovador ao seu cotidiano escolar. Os resultados

deste estudo demonstram que utilização de poemas como estratégia pedagógica no ensino

dos conceitos da zoologia pode contribuir com o processo educativo, pois permite uma maior

assimilação dos novos conceitos. A apresentação de conteúdos de zoologia na forma de

textos poéticos tem boa aceitação dos alunos, que passam a se envolver mais com o

processo. Os resultados obtidos inferem que a leitura e produção de poemas são

ferramentas pedagógicas importantes no desenvolvimento cognitivo, na construção do

conhecimento, na revisitação e ressignificação de conteúdos e na ampliação da visão de

mundo do estudante.
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Os gatos da faculdade, mais que um logo representativo

Edwin Ernesto Domínguez Núñez
Departamento de Zoología, Escuela de Biología, Universidad de Panamá

dominguez.edwin@gmail.com

Na atualidade, muitos animais são usados em logos para identificar organismos

governamentais, universidades e equipes esportivas (futebol, principalmente). A história é

muito antiga, mas começou a se desenvolver nos campos de batalha na Idade Média. A

Universidad de Panamá (no Panamá) não é exceção, apresentando em diferentes centros

logos com alguma representação animal. No caso específico da Facultad de Ciencias

Naturales, Exactas y Tecnología (FACINET), formada por várias escolas, foi adotado o gato

doméstico (Felis silvestris catus – Carnivora: Felidae) como seu símbolo. A domesticação

deles está relacionada ao plantio intensivo de cereais, há cerca de 10.000 anos, o que

propiciou a atração de roedores, com a consequente chegada dos gatos na área. Na

FACINET, o gato representa todas as escolas, com diferente significado para cada uma.

Para a escola de Biologia, o gato representa a vida; para a escola de Matemática, os

cálculos em cada passo; para a escola de Química, é um organismo formado de átomos;

para a escola de Física, por realizar muitas análises para caçar ou pular mesmo que de uma

janela; e para a escola de Informática, por estar relacionado com o gato de Schrödinger,

aquele que está escondido dentro de sua caixa, e que pode estar vivo e morto ao mesmo

tempo. O objetivo deste trabalho é analisar o surgimento de conflitos sobre a existência dos

gatos dentro da Universidad de Panamá, que antigamente eram só um símbolo e atualmente

passaram a ser uma presença real na área. A história dos gatos na universidade está ligada

à chegada do primeiro, no ano de 2001, à Escuela de Biología e, a partir daí, a população

vizinha começou a abandonar os gatos dentro do câmpus, a ponto de atualmente se estimar

que, em todo a área, existam cerca de 300 deles. A administração tem diferentes programas

para diminuir a presença dos animais, como, por exemplo, esterilização, incentivo à adoção,

oferta de alimento em áreas poucos frequentadas pela comunidade universitária. Mas isso

pouco tem funcionado, porque seguem chegando novos gatos. Esse problema tem dividido

opiniões entre professores, estudantes e funcionários, tendo despertado a atenção até da

mídia, que está olhando de perto para que nada de errado seja feito contra os animais.

Conviver com os gatos não tem sido fácil pois, predadores por excelência, seu grande

número impõe sérios riscos à sobrevivência das espécies da fauna nativa. Então, aquele

símbolo da FACINET passou de algo representativo a um problema realmente físico, que

precisa de uma solução que ainda não temos.

Palavras-chave: fauna urbana; logotipo; polêmica; Panamá.
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Um macaco e um gato entraram na caverna – e periga apenas um deles sair

Elidiomar Ribeiro Da-Silva
Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

elidiomar@gmail.com

Em 1939, um curioso objeto foi encontrado na Caverna de Hohlenstein-Stadel, vale do Rio

Lonetal, na Alemanha: uma escultura de cerca de 30 cm de altura, datada entre 40.000 a.C.

e 35.000 a.C., representando um corpo humano com cabeça de leão. Feita de marfim de

mamute, o Homem-Leão (Löwenmensch, em alemão) é um dos escultóricos mais antigos

que se tem notícia, representando a primeira caracterização zoomórfica conhecida. Não

surpreende que o grande felino tenha impressionado o Homo sapiens (Primates: Hominidae)

paleolítico, uma vez que, ao longo da história, o leão (Panthera leo - Carnivora: Felidae) é,

possivelmente, o animal selvagem de maior significado simbólico, sendo nossa ligação

quase uma síntese da trajetória humana e suas formas de relacionamento com o mundo

natural. Ícone de bravura e nobreza para diversas civilizações, a figura do leão está

amplamente representada em esculturas, pinturas, bandeiras, brasões e ditados populares.

Na cultura pop, o desenho / animação ‘O Rei Leão’ (Disney, 1994 / 2019) é um bom

exemplo, com a epopeia de Simba, Nala, Mufasa e Scar emocionando gerações. Outros

leões animados de sucesso são Alex (‘Madagascar’), Aslam (‘As crônicas de Nárnia’), Golias

e Lippy (Hanna-Barbera). Clarence, o leão vesgo do seriado ‘Daktari’ (1966-1969), e a leoa

Elsa, de ‘Vivendo livremente’ (1972) e outros longas-metragens, alcançaram grande

popularidade. Atualmente o leão ocorre na Índia, onde tem uma população remanescente de

350 indivíduos, restrita à Floresta de Gir, e na África Subsaariana. Mas, até o Pleistoceno

Superior (há cerca de 10.000 anos), era o mais difundido mamífero terrestre de grande porte,

depois dos humanos, distribuído pela maior parte da África, Europa, Ásia e América do

Norte. A espécie é considerada vulnerável pela IUCN, sofrendo preocupante declínio

populacional nas últimas décadas, sendo a perda de hábitat e os conflitos com humanos as

principais ameaças. Humanos e leões, simbolicamente unidos na singular peça encontrada

na caverna alemã, têm muitas coincidências entre si. Em alguns idiomas, o nome de ambos

é relativo ao macho, tendo a fêmea uma nomeação própria, são caçadores de topo, animais

de vida em bando e que chegaram à Europa provenientes da África. As semelhanças param

por aí. Com população estimada em menos de 50.000 adultos, a situação do leão é

completamente distinta da dos 7 milhões de descendentes dos hominídeos que, ao

perambularem pela savana africana, tiveram que administrar conflitos com o grande gato de

juba. Isso há uns 5 milhões de anos atrás, época em que começamos a consumir as sobras

dos grandes predadores, após eles retirarem a “parte do leão”. Posteriormente, com o

advento das armas, primeiro de pedra, ossos e madeira, e depois de fogo, passamos a

“matar um leão por dia”, a ponto de pôr em risco um dos relacionamentos mais ricos entre

linhagens do reino animal. O fato é que já passou da hora da popularidade do “rei dos

animais” ser revertida em prol da conservação da espécie. Antes que seja tarde.

Palavras-chave: Felidae; Hominidae; leão; preservação.
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A pata do jaguar: acertos, erros e licenças poéticas das representações da onça-

pintada na cultura pop

Elidiomar Ribeiro Da-Silva
Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

elidiomar@gmail.com

Em 1500, quando os portugueses desembarcaram no Brasil, se impressionaram com um

poderoso felino, chamado pelos tupis de jaguar. Os patrícios consideraram o belo padrão de

manchas do grande gato semelhante ao do lince (Lynx spp. – Carnivora: Felidae), batizando-

o de onça (derivado do latim luncea). Panthera onca é o terceiro maior felino e o maior

predador das florestas tropicais americanas, podendo atingir mais de 150 kg. Enquanto nos

demais países da América utiliza-se o nome original nativo, no Brasil o animal é mais

conhecido como onça-pintada. Um predador de tamanho porte está marcadamente presente

no imaginário, especialmente dentre os povos originais. Porém, nas mídias da cultura pop o

jaguar não é tão representado, além de ser, frequentemente, confundido com outro felino

pintado, o leopardo (Panthera pardus). A cultura pop, inadvertidamente, contribui para isso.

Um exemplo é ‘Apocalypto’ (2006), em que Pata de Jaguar é perseguido por maias

ostentando pintura corporal alusiva ao felino, à época do início da colonização espanhola na

América Central; o protagonista foge de um jaguar melânico, sendo que, em algumas cenas,

foi utilizado um leopardo. A variedade melânica também foi retratada na animação Disney ‘A

Nova Onda do Imperador’ (2000), em que o protagonista Kuzco foge do ataque de um

bando, algo improvável pois os jaguares têm pouca tolerância a outros de sua espécie; a

caracterização deles é inadequada, se assemelhando mais ao leopardo. O desenho animado

‘Thundercats’ (1985) mostra felinos antropomorfizados cujo mentor, Jaga, é inspirado no

jaguar, em que pese não apresentar pintas. Na Marvel Comics, Ramon de Rico, o El Jaguar,

usa uma roupa com pintas que lembram mais as do guepardo (Acinonyx jubatus). Na DC

Comics, uma dinastia brasileira assume a identidade do Jaguar, que tem poderes especiais e

defende o meio ambiente, sendo Maria Guzman a mais recente representante; no título da

revista que narra essas aventuras, o nome jaguar é grifado com pintas como as do leopardo.

Isso não ocorre com a caracterização de Chama Sierra (que acredita ser uma manifestação

de Tezcatlipoca, o deus jaguar dos astecas), que é fiel ao animal inspirador. No Brasil,

personagens humanos se metamorfoseavam em jaguar nas produções televisivas ‘Pantanal’

(Manchete, 1990) e ‘A Muralha’ (Globo, 2000), mas o personagem de maior destaque é

Galileu, da ‘Turma do Pererê’ (de Ziraldo), cujas manchas não estão de acordo com o padrão

da espécie. Outro gênio das HQs, Mauricio de Sousa, caracteriza adequadamente o animal

nas séries da ‘Turma da Mônica Jovem’, ao contrário do que acontece em seus demais

títulos. Levando-se em conta que o jaguar é uma espécie com sério risco de extinção e que,

devido à destruição das áreas naturais, eventualmente se avizinha a áreas urbanas, sua

presença na mídia pode ser utilizada visando uma maior aceitação popular para as

campanhas de preservação.

Palavras-chave: mastozoologia; preservação; zoologia cultural.
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Urbanidades zoológicas: o Beco do Batman

Elidiomar Ribeiro Da-Silva1 & Tainá Boa Nova Ribeiro Silva2*
1. Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

2. Casa de Oswaldo Cruz, FIOCRUZ

*tainasilva.98@outlook.com

Cada vez mais urbanas, as cidades crescem em detrimento das áreas naturais, o que força

grande parte da fauna a se refugiar em localidades remotas. Porém, alguns animais

permanecem nas cidades, verdadeiros heróis da resistência natural, vivendo à margem da

civilização. Além desses notáveis remanescentes, há outra forma de se ver bichos na selva

de pedra: a arte urbana. Sim, o Homo sapiens (Primates: Hominidae), o mais urbano dos

macacos, adora retratar seus colegas do Reino Animal. Parte dessa representação se dá

através do grafite (ou “graffiti”), um patrimônio da cidade de São Paulo. Para o presente

trabalho, em agosto de 2019 a localidade paulistana conhecida como Beco do Batman foi

minuciosamente inspecionada, sendo registradas as menções gráficas a animais não-

humanos ali presentes. Referência artística há mais de 30 anos, o Beco do Batman é uma

travessa localizada na Vila Madalena, bairro boêmio da zona oeste, e recebeu esse nome

devido a um grafite representando o famoso herói da fictícia Gotham City. Reurbanizado e

revitalizado, o local se tornou um ponto turístico, com centenas de grafites pintados em seus

muros. Tela democrática para a exposição do talento de artistas novos e renomados, nos

muros do local é impossível não se notar a presença maciça de ilustrações de animais. Em

termos qualitativos, foram inventariados desenhos ilustrando os seguintes grandes grupos

taxonômicos: Mollusca (Cephalopoda, Gastropoda); Trilobitomorpha; Arachnida (Araneae);

Crustacea (Decapoda); Hexapoda (Blattaria, Hymenoptera, Lepidoptera, Orthoptera);

Condrichthyes (Rajiformes, Selachimorpha); Actinopterygii; Amphibia (Anura); Reptilia

(Sauria, Serpentes, Testudines); Dinosauromorpha (Dinosauria); Aves (Apodiformes,

Ciconiformes, Columbiformes, Falconiformes, Galliformes, Passeriformes, Strigiformes);

Mammalia (Artiodactyla, Carnivora, Chiroptera, Cingulata, Lagomorpha, Marsupialia,

Perissodactyla, Primates, Proboscidea, Rodentia). Afeitos ao ser humano, os vertebrados

estão muito mais representados, especialmente os mamíferos e as aves. Por sinal, essas e

mais borboletas e peixes estão, muitas vezes, representados generalizadamente, de modo a

não permitir a associação a algum grupo mais específico. Animais vistosos e coloridos, como

borboletas, beija-flores e aves-do-paraíso, estão numericamente mais representados,

seguidos daqueles familiares à vida doméstica, como cão e gato. Aparentados do cão e do

gato também estão presentes (raposa e lobo, tigre e onça-pintada, respectivamente).

Interessantemente, não há menção ao leão, animal de grande importância simbólica, ao

passo que nosso equivalente nacional, a onça-pintada, está em quatro representações.

Animais quiméricos e outros representantes da zoologia fantástica, como dragões e

unicórnios, também estão ilustrados. Realçar a presença animal na arte urbana representa

uma possibilidade de sensibilização popular à causa da preservação ambiental.

Palavras-chave: arte urbana; grafite; simbolismos.
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Uso dos filmes da saga Vingadores como tema gerador de questões sobre zoologia e

evolução

Emerson Barão Rodrigues Soldado* & Jairo José Matozinho Cubas
Instituto Federal de São Paulo, Câmpus Suzano

*barao@ifsp.edu.br

Nos anos de 2018 e 2019, a cultura pop teve um grande evento: a estreia dos dois últimos

filmes dos Vingadores, da Marvel, que finalizam dez anos desse universo cinematográfico.

Isso se tornou um marco, inclusive para a história do cinema, visto que ‘Vingadores: Ultimato’

(2019) acaba de atingir a maior bilheteria de todos os tempos. Dessa forma, tais filmes

acabam influenciando os jovens estudantes, tornando-se uma boa ferramenta para despertar

o seu interesse para os conteúdos escolares. Nesse sentido, na disciplina de Biologia do

ensino médio de um instituto federal, buscou-se criar questões que envolvessem os dois

filmes, tanto no ensino de biologia, como no ensino de evolução. Especificamente sobre a

zoologia, utilizou-se a armadura de ferro do Homem-Aranha, interpretado por Tom Holland,

para que os estudantes a correlacionassem com o exoesqueleto dos artrópodes, pedindo

ainda que se comentasse como seria a curva de crescimento de Peter Park, caso tivesse

adquirido essa característica de um aracnídeo. Utilizou-se ainda uma das primeiras batalhas

do filme ‘Vingadores: Guerra Infinita’ (2018), na qual o Homem de Ferro, vivido por Robert

Downey Jr., tira gargalhadas do público ao chamar o poderoso vilão Fauce de Ébano,

estrelado por Tom Vaughan-Lawlor, de Lula Molusco (em alusão ao personagem do desenho

animado Bob Esponja) - a questão pedia para que os estudantes, extrapolando a ficção para

a realidade, fornecessem duas características do filo das lulas, que deveria estar presente no

vilão, para garantirmos o parentesco entre esses personagens, além de explicar as funções

dessas. No que tange ao ensino de evolução, foram formuladas questões sobre o fenômeno

da convergência adaptativa. Nota-se nos filmes que vários seres possuem características

físicas muito semelhantes, como o próprio Thanos e os heróis humanos. Considerando que

Thanos é de um planeta muito distante, logo não compartilha ancestrais diretos com os

humanos. Assim, os estudantes deveriam identificar qual fenômeno evolutivo,

suspostamente, estaria acontecendo, explicá-lo e fornecer exemplos com animais reais.

Essa estratégia de utilizar fenômenos da cultura popular e correlacioná-los com o ensino de

zoologia e evolução mostrou-se muito proveitosa. Notou-se um maior interesse dos

estudantes sobre o assunto, levando-os a criar outras correlações e indagar aos docentes

sobre o conteúdo. Observou-se diversos estudantes compartilhando em suas redes sociais

imagens das questões, o que leva a uma grande divulgação dos assuntos, despertando o

interesse de outras pessoas. Conclui-se que a estratégia foi bem-sucedida e espera-se

continuar com essa linha temática, valendo-se dos fenômenos culturais para o ensino de

biologia.
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Entrando no mundo dos insetos de Weevil Underwood: um levantamento das cartas

tipo inseto de ‘Yu-Gi-Oh’

Evaldo Alves Joaquim Junior¹,²*; Fernanda Avelino Capistrano da Silva¹ &

Felipe Ferraz Figueiredo Moreira²
1. Centro Universitário São José

2. Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ

*juniorkim2009@hotmail.com

‘Yu-Gi-Oh’ é um jogo de cartas baseado no mangá e animação japonesa de mesmo nome,

de autoria de Kazuki Takahashi. Esse consiste em que os jogadores montem seus decks da

forma que desejarem, com diversos tipos de cartas de monstros, magias e armadilhas

variadas, para travar seus duelos com seus adversários. Dentre os diversos tipos de cartas

de monstro, temos as do tipo inseto, que são as prediletas do duelista trapaceiro e ardiloso

Weevil Underwood. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento de todas as cartas

do tipo inseto, fazendo uma análise taxonômica e verificando se o monstro é um inseto de

fato ou outro animal erroneamente descrito e, por esse detalhe, classes, subclasses e

ordens foram identificadas por meio da ilustração da carta. Foram utilizados datas-bases e

sites voltados ao jogo para o presente trabalho, observando todas as cartas possíveis desse

tipo, tanto as que já foram lançadas quanto as que ainda estão em espera ou foram

apresentadas como em desenvolvimento. Um total de 212 cartas foi analisado e, dentro

delas, 74,5% de fato pertenciam aos Insecta; 12,7% eram de aracnídeos; 8,0% eram de

seres não característicos com aparência insectoide, mas não identificável; 2,8% eram de

Myriapoda; e 0,4% eram de Mollusca, Annelida ou Nematoda. Entre os insetos, as ordens

que tiveram maior representação foram Coleoptera, com 31,4%; Lepidoptera, com 16,9%;

Hymenoptera, com 15%. Isso coincide com estudos taxonômicos realizados com insetos

reais, que apresentam que essas ordens são as com maiores números de diversidade ao

longo do planeta e, consequentemente, sendo as mais comuns no dia-a-dia. As demais

ordens encontradas foram Blattaria, Mantodea e Orthoptera, com 7,5% cada; Diptera, com

4,4%; Hemiptera e Odonata, com 2,5% cada; Neuroptera, com 1,2%; e Phthiraptera,

Siphonaptera e Mecoptera, com 0,6% cada. Mediante o fato de que muitas das cartas

ilustraram as diversas espécies de forma bem próxima de como são na vida real, isso

demonstra que as variadas formas, cores e tamanhos dos insetos despertam a imaginação

dos desenhistas, gerando novas cartas incríveis e variadas para a hora do duelo.
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Deuses ou animais: como a zoologia estava presente nas dinastias egípcias

Fabiana G. Chimes¹*; Bruno Roberto Diniz Jacob² & Munique M. dos Santos2

1. Instituto Federal do Rio de Janeiro, Câmpus Nilópolis

2. Fundação Técnico Educacional Souza Marques

*fabichimes@gmail.com

O Egito passou por várias dinastias e sua cultura é muito influenciada pela religião, sendo

também de grande importância a arte e a arquitetura. Suas construções, sejam elas

religiosas ou dos palácios, eram sempre decoradas com estátuas e pinturas que

representavam cenas do cotidiano. De certa forma, se assemelhavam às atuais HQs

(histórias em quadrinhos). Fascinados pelas artes e arquitetura, os antigos egípcios fizeram

descobertas científicas e muitas delas se direcionavam para o processo de mumificação.

Além disso, os egípcios baseavam-se na religião politeísta, com deuses em forma de

animais (zoomorfismo) ou em um misto de homem com animal (antropozoomorfismo). Sendo

assim, os animais de uma determinada região eram seus protetores, assim como o deus Rá

era considerado criador do universo e Amon era o protetor dos tebanos. Quando a capital do

império passou a ser Tebas, esses deuses se tornaram um só, Amon-Rá. O objetivo deste

trabalho é mostrar como a zoologia está inserida nos conceitos religiosos, podendo ser

utilizada a desmistificar a religião de forma cultural. Como metodologia temos a pesquisa da

história egípcia em sites, artigos, revistas, para a criação deste trabalho explicativo sobre a

comparação animal/homem no Antigo Egito. Os resultados se baseiam na comparação e

demonstração do zoomorfismo egípcio como forma de ensino para a educação básica.

Podemos encontrar animais sagrados em uma mistura entre homens e animais que são

popularmente conhecidas pelos habitantes egípcios. Dessa forma, temos os deuses

representados por animais que levam um pouco das características físicas e

comportamentais, influenciando na adoração dos mesmos. As representação animais estão

em torno dos deuses: Thoth; Osíris e Ptá; Seth; Knum; Anúbis; Sebek; Khepra; Rá ou

Hórus; Bastet; Tueris; Sekhmet e Hathor – todos com cabeça de animal e corpo humano em

formas de babuíno, boi, cachorro, carneiro, chacal, crocodilo, escaravelho, falcão, gato,

hipopótamo, leão e vaca. Ainda temos Apófis (demônio), representado pela serpente: eram

serpentes perigosas (peçonhentas) que impediam a passagem do deus-sol. Conclui-se que

trabalhos com culturas religiosas podem abrir um leque para se mencionar a diversidade

cultural, além de possibilitarem que se aborde a zoologia de uma forma integrada com a

história, facilitando assim a interdisciplinaridade entre as áreas científicas.

Palavras-chaves: Antigo Egito; cultura pop; história.
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Os Tokusatsu: a zoologia cultural do Japão

Fabiana G. Chimes1*; Munique M. dos Santos2 & João Marcos V. Lima2

1. Instituto Federal do Rio de Janeiro

2. Fundação Técnico Educacional Souza Marques

*fabichimes@gmail.com

Ouvimos falar das artes milenares e da cultura japonesa todo o tempo. Como não buscar

informações e referências zoológicas em sua cultura? Os japoneses são exímios entusiastas

da zoologia, vide Satoshi Tajiri, criador dos monstrinhos Pokémon, com suas referências da

cultura pop em cada um. Além disso, no Japão, é possível ver referências de animais em

todo tipo de mídia corriqueiramente. Assim, os costumes são passados de geração em

geração, onde a caça pelos insetos ocorre com mais frequência no verão, quando pode-se

observar famílias realizando essa prática. É através da valorização que os japoneses dão

aos insetos e animais aquáticos que, neste trabalho, viemos abordar os famosos Tokusatsu.

O que são eles? É uma abreviatura da expressão japonesa tokushu kouka satsuei;

traduzindo, são filmes ou séries live-action com marcante uso de efeitos especiais, na

maioria das vezes com referencial ao mundo zoológico. Não é à toa que o primeiro

representante do gênero foi o primeiro filme do Godzilla, de 1954. Logo, as produções foram

ganhando força e outros seriados entraram em cena. No Brasil, tivemos a invasão de muitas

produções que foram exibidas pela extinta TV Manchete, algumas delas se tornando febre,

como: ‘Kamen Rider Black’, ‘Changeman’ e ‘Ultraman’. A semelhança ao mundo zoológico é

tamanha que podemos observar a inspiração de cada personagem em moscas, mosquitos,

gafanhotos, vespas, vários outros insetos e peixes. Dessa forma, as décadas de 1980 e

1990 foram marcadas por esses “heróis insetos” invadindo a TV brasileira. Toda semelhança

é proposital, justamente pela cultura e prática em se coletar e criar insetos. Dessa forma,

podemos ver os humanos sofrendo simbiose com aliens e ganhando poderes para defender

a Terra, e possuindo aparência de peixe, como em ‘Ultraman’ (1966). Outros adquirem

poderes de animais lendários, como em ‘Changeman’ (1985). Ainda alguns passam por

mutação e se transformam em gafanhotos, como em ‘Kamen Rider Black’ (1987). A

observação dos Tokusatsu pode servir para divulgação da zoologia, de uma forma lúdica e

atrativa para os alunos, deixando-os familiarizados com a ciência. Dentro desse princípio, os

Tokusatsu estão aí para nos mostrar que, na natureza, tudo que se observa pode gerar uma

boa história.
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A Zoologia nos brasões dos municípios litorâneos do Estado de São Paulo

Gabriel Souza de Lima¹*; Luci Boa Nova Coelho² & Elidiomar Ribeiro Da-Silva³
1. Instituto de Biociências, Câmpus do Litoral Paulista, UNESP

2. Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro

3. Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

*gabriellima1102@gmail.com

Os brasões de armas, a bandeira e o hino são elementos geralmente utilizados para a

representação das entidades territoriais brasileiras, tanto de estados quanto de municípios.

Esses brasões, que se difundiram e popularizaram pela Europa na Idade Média, podem

representar a fauna, flora, economia e/ou cultura como características de territórios. Sendo

assim, foi feito um levantamento dos brasões dos 15 municípios litorâneos do Estado de São

Paulo, com o objetivo de identificar e analisar a possível ocorrência de representações da

fauna contida naqueles, verificando se os animais ilustrados são condizentes com a fauna

local. Para tal, foram utilizados os sites oficiais dos municípios, pesquisas sobre os animais

e imagens no Google e, quando necessário, as leis orgânicas desses municípios. Dos 15

municípios, apenas dois não contêm animais em seu brasão: Ilha Bela e Ubatuba, os outros

13 apresentaram animais, sendo cinco animais marinhos, nos brasões de Ilha Comprida

(foram consideradas como animais as conchas de bivalves – Mollusca Bivalvia - presentes);

golfinhos (Cetacea: Delphinidae) nos de Guarujá e Caraguatatuba; tubarões (Selachimorpha)

nos de Peruíbe e Mongaguá; manjubas (Clupeiformes: Engraulidae) no de Iguape, além de

um apenas identificado como “peixe” (Actinopterygii), no brasão de Bertioga. Santos

apresenta serpentes (Squamata: Serpentes) em seu brasão. Já no brasão de Ilha Bela,

foram consideradas como registro animal as asas de pássaro (Aves), símbolos da família

Abreus. Dois animais domésticos estão ilustrados nos brasões de Itanhaém e Cananéia,

sendo eles o cavalo (Equus ferus caballus – Perissodactyla: Equidae) e o cordeiro,

respectivamente. E por fim, um animal exótico: um leão (Panthera leo – Carnivora: Felidae),

encontrado nos brasões de São Vicente, Cananéia, Iguape e Praia Grande. Isso nos mostra

que, apesar de pouco registrados nos municípios no litoral paulista, a presença de animais

exóticos ainda existe e isso pode ser um reflexo de uma cultura que não enxerga a riqueza

da própria biodiversidade. Apesar de termos animais que fazem certo sucesso, muitas vezes

esses são ofuscados por elementos faunísticos de outros países e continentes, e isso ocorre

devido à visibilidade que as grandes mídias dão a esses animais de fora. Além disso, as

mídias nacionais muitas vezes transmitem informações equivocadas e confusas sobre nossa

fauna, contribuindo para uma falta de identidade com a população. Resta-nos a divulgação

científica, que, a partir de trabalhos como o presente, pode mudar essa cultura e corrigir

certos erros inseridos no nosso cotidiano. E, quem sabe, com isso a fauna original do Brasil

passe a ser culturalmente mais presente no nosso dia a dia de cidadão urbano.

Palavras-chave: biodiversidade; cultural; ensino.
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Velociraptor versus Deinonychus: qual o verdadeiro galã de Hollywood?

Gabriela de Aguiar Esteves Andrade*; Luciano Bernardo Vaz & Rodrigo Carvalheira
Universidade do Grande Rio, câmpus Duque de Caxias

*gabriela.aguiar.e@gmail.com

Sendo uma adaptação do best seller do escritor estadunidense Michael Crichton (۞1942 –

†2008), a saga Jurassic Park foi iniciada em 1993 com a estreia da produção

cinematográfica de mesmo nome, dirigida por Steven Spielberg. Em todos os cinco filmes da

saga, foram apresentados ao público espécies das ordens Saurischia, Ornitischia,

Pterosauria e Squamata. Porém, uma espécie ganhou expressivo destaque com aparição

em todos os cinco filmes da franquia: o temível Velociraptor. Mas, ao se comparar os

animais dos filmes com a descrição de Velociraptor mongoliensis (Saurischia:

Dromaeosauridae), que apresentava 2 metros de comprimento, meio metro de altura e

massa de 15 kg, percebe-se que não se trata da mesma espécie representada nos filmes.

Logo, o presente trabalho teve como objetivo identificar qual espécie de raptor foi retratada

na saga. As dimensões anatômicas dos velociraptores dos filmes são condizentes com a

espécie Utahraptor ostrommaysorum, animal de aproximadamente 500 kg, 4 metros de

comprimento e 2 metros de altura. Entretanto, U. ostrommaysorum só foi descrito em 1993,

mesmo ano de lançamento do primeiro filme, logo, tal espécie jamais poderia ter servido de

inspiração. Ao buscar as informações contidas no livro ‘Jurassic Park’, atesta-se que o autor

utilizou duas espécies do gênero Velociraptor (V. mongoliensis e V. anthirropus), baseando-

se na obra ‘Predatory Dinosaurs of The World’, do paleontólogo Gregory S. Paul. Contudo, o

referido paleontólogo assumia sinonímias na classificação de alguns grupos de dinossauros,

o que levou erroneamente Deinonychus anthirrophus, cujo tamanho era de 3,4 metros de

comprimento, 80 cm de altura e com 87 kg médios de massa, a ser inserido no gênero

Velociraptor. Na escolha das espécies para a primeira produção cinematográfica, a equipe

de Spielberg escolheu o maior velociraptor mencionado no livro de Crichton, mas para maior

impacto nos espectadores, turbinou suas dimensões, levando-o se parecer com uma espécie

ainda não descrita para a época: U. ostrommaysorum. Conclui-se que a franquia Jurassic

Park buscou retratar em suas produções a espécie Deinonychus anthirrophus, chamando-a

pelo gênero Velociraptor, mas com as dimensões de um Utahraptor.

Palavras-chave: dromeossaurídeos; Jurassic Park; Jurassic World; Utahraptor.
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Uso de técnicas de coleta zoológica nos desenhos animados

Giovane Caputo da Costa1 & Thamyris Viana dos Santos2*
1. Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro

2. Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ

*thamyrisviana@gmail.com

As técnicas de coleta zoológicas são importantes para a obtenção de material biológico com

diversas finalidades. As mesmas são utilizadas desde os primórdios da civilização humana,

seja para obtenção de alimentos, domesticação, proteção, pesquisa, etc. Ao passar do

tempo, novas técnicas surgiram e outras foram sendo aprimoradas. A técnica usada varia em

função do grupo taxonômico, da finalidade e do tipo de armadilha usada (sonora, de cheiro,

visual, de queda, etc.), algumas delas podendo ser visualizadas em desenhos animados. Por

sinal, os desenhos animados podem e devem ser utilizados como ferramentas didáticas

lúdicas, auxiliando na construção do conhecimento e favorecendo a aprendizagem. Essa

construção de conhecimento pode se dar tanto no ambiente formal, a escola, com o auxílio

de um professor, como nos informais, ao assistir por prazer um desenho animado. Porém,

nem todos os desenhos mostram de forma correta ou clara o uso de algumas dessas

técnicas, sendo importante uma análise para o possível uso dos mesmos no ensino de

zoologia. Ao analisar o desenho ‘Bob Esponja’ (Nickelodeon, desde 1999), por exemplo,

observamos o uso inadequado de uma dessas técnicas de coleta. Nesse desenho, em

alguns episódios, o personagem principal usa um puçá para capturar águas-vivas quando,

na realidade, esse instrumento não é adequado para a captura de cnidários, sendo mais

indicado para a coleta de águas-vivas o uso manual, com o auxílio de recipiente de

contenção. Em contrapartida, no desenho ‘O Rei Leão’ (Disney, 1994) observamos o uso

correto da busca ativa dentro de troncos e embaixo de rochas para a captura de insetos.

Essa técnica é eficiente e foi bem representada, pois o comportamento e biologia desses

animais favorece a ocupação desse micro-hábitat. O objetivo deste trabalho é analisar o uso

de técnicas de coleta zoológica presentes nos desenhos animados, comparando o uso real

dessas técnicas com a representação feita nas animações.
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Utilização de paródias como estratégia pedagógica no ensino de zoologia

Guilherme Silva dos Santos Teixeira; Beatriz Elvas S. M. dos Santos*;

Márcia Vânia V. Lopes & Letícia de Brito V. Amarante

Universidade Veiga de Almeida

*bia_elvas@hotmail.com

As metodologias ativas são ferramentas pedagógicas importantes para o processo de

aprendizagem, além de desenvolverem diferentes habilidades, como capacidade de se

articular e se expressar em público. Dentre as estratégias de ensino utilizadas nas salas de

aula, uma que se destaca pelo dinamismo e criatividade são as paródias. Essa estratégia é

bem recorrente no ensino de ciências, o que indica ser uma atividade viável e que

proporciona resultados positivos, onde a música pode contribuir para o processo educativo,

pois, por meio dela, o estudante pode se expressar. O cerne da questão está na facilidade

com que a música é assimilada e compreendida pelos estudantes, aumentando o

aprendizado. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar a utilização de paródias como

estratégia pedagógica para o ensino de zoologia. Este trabalho descreve uma experiência

pedagógica ocorrida durante a disciplina de Introdução à Zoologia, cujo conteúdo aborda os

filos iniciais de invertebrados, incluindo poríferos, cnidários e vermes, e envolveu estudantes

do terceiro período dos cursos de licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas,

modalidade Ecologia. Para o desenvolvimento dessa atividade foi feita a divisão da turma em

grupos e solicitada a apresentação de propostas sobre as estratégias de ensino que facilitem

o aprendizado de zoologia. Foram diversas as estratégias propostas, como poemas, vídeos,

jogos e duas paródias sobre vermes: uma sobre os vermes pertencente ao filo Nematoda,

conhecidos popularmente como lombrigas, e a outra sobre os vermes do filo

Gnathostomulida, conhecidos como vermes-de-presa. Para a primeira paródia foi escolhida a

melodia da música ‘Old Town Road’, do compositor e rapper Monteiro Lamar Hill, mais

conhecido como Lil nas X, da Georgia, EUA. Trata-se de uma música estilo hip hop. O título

escolhido para a paródia foi Neumat-Old Town Road. Já para a segunda paródia, foi

escolhida a melodia da música ‘De Nada’, do filme ‘Moana’, do compositor Lin-Manuel

Miranda. O título escolhido para essa paródia foi ‘Ciliada’. Os grupos, antes de apresentarem

as paródias, anunciam o assunto da área do conhecimento que escolheram bem como o

título da música original e seu intérprete. Após a apresentação, os grupos destacaram os

conceitos científicos contemplados na paródia e a turma discutiu o conteúdo apresentado. A

elaboração de paródias é um recurso metodológico eficaz para ensinar conceitos da biologia,

sendo uma atividade extremamente motivadora, capaz de proporcionar informações

relevantes e favorecer um ambiente favorável ao aprendizado. Os resultados confirmam que

utilizar a elaboração de paródias contribui com a evolução do processo educativo, pois

facilita a assimilação de novos conceitos. Atividades didáticas que envolvem música são

instrumentos que estreitam o diálogo entre o conhecimento científico e o saber da

experiência de vida, o que é fundamental no estudo da biologia.
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Medicina tradicional e os saberes populares na Nova Espanha do século XIX: animais

e suas influências no presente

Higor Tomaz Teixeira de Castro¹* & Laura Pires Stallone Cabeda²
1. Casa de Oswaldo Cruz, FIOCRUZ

2. Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro

*higor.bio.unirio@gmail.com

Atualmente, a medicina tradicional e os saberes populares são responsáveis por suscitar

intensos debates no âmbito das controvérsias científicas. Mas, apesar disso, sua importância

para o desenvolvimento da medicina científica é de cunho histórico e, de fato, um consenso.

Os registros da utilização da medicina tradicional datam desde o Paleolítico e essa vem

sendo desenvolvida até hoje, em conjunto com a medicina científica, como os fitoterápicos e,

em paralelo, os saberes tradicionais usados por certas comunidades, que, por vezes, são

aproveitados pela medicina científica. Este trabalho trata em particular sobre um registro

escrito pelo médico espanhol Francisco Hernandez no século XIX em visita exploratória à

Nova Espanha, que atualmente corresponde à toda região sul dos Estados Unidos até a

Costa Rica, na América Central. Nesse documento, nunca antes estudado ou revisado,

intitulado ‘Cuatro libros de la naturaliza y virtudes medicinales de las plantas y animales de la

Nueva España’, o médico descreve com detalhes o uso de animais pelos nativos da Nova

Espanha no tratamento de diversas doenças da época. Este estudo tem como objetivo

ampliar o conhecimento acerca de literaturas que apresentem relatos sobre animais usados

na medicina tradicional, traçar relações e ressaltar sua importância para o desenvolvimento

da medicina científica ao longo da história. No que se diz respeito aos mamíferos,

Hernandez relata o uso de diversas partes do corpo de Dasypus sp. (Cingulata:

Dasypodidae), animal conhecido popularmente como tatu, no tratamento de diversas

doenças, onde a carapaça e as unhas desse animal eram moídas, dando origem a um chá

utilizado no tratamento da sífilis. O penúltimo osso da cauda dos tatus era preparado como

“tiras’’, sendo cozidos e temperados com azeite e, posteriormente, colocados no ouvido de

doentes para curar infecções no canal auricular e até mesmo surdez temporária. A carne do

lagarto-de-contas (Heloderma horridum – Sauria: Helodermatidae) e do axolotle (Ambystoma

mexicanum – Caudata: Amblystomatidae) era cozida e usada com o intuito de aumentar o

apetite venéreo. As vísceras de jacaretingas (Caiman crocodilus – Crocodylia: Alligatoridae)

eram moídas e preparadas em chá para o tratamento de pedra nos rins. Esses são apenas

alguns dos casos relatados por Francisco em seu documento, elucidando o quanto os

saberes populares estão inseridos no escopo da medicina científica. No presente, esses

mesmos animais e suas respectivas regiões corporais descritas são utilizados para o

tratamento de diversas doenças. A valorização da medicina tradicional e dos saberes

populares, através de estudos que visam mostrar suas influências na medicina científica,

pode gerar empatia, demanda e, consequentemente, investimento na produção de

medicamentos, em união com métodos laboratoriais.

Palavras-chave: etnozoologia; história; medicina científica; zoologia cultural.
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Quase nunca protagonistas: os répteis e os anfíbios nos filmes de animação da

Disney

Isabella Cristina Lacerda Serpa1; Verônica Marchon da Silva2 & Arlindo Serpa Filho3,4*
1. Universidade Veiga de Almeida

2. Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ

3. Faculdades Integradas Maria Teresa

4. Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente

*serpafilhoa5@gmail.com

Tão famigerados na vida real, os répteis e anfíbios encontrados nos desenhos de animação

da Disney raramente ocupam um lugar de destaque como protagonistas, mas

frequentemente aparecem como antagonistas ou ainda de forma simplória e de pouco

significância, muitas vezes apenas para compor os cenários. Desde a década de 1930,

quando Walt Disney lançou o primeiro desenho de longa-metragem, tais animais são

apresentados dessa forma. Entretanto, nos filmes de animação produzidos nos últimos anos,

tem sido observado um pouco mais de expressão dos representantes da herpetologia, como

por exemplo, em ‘A Princesa e o Sapo’ (2009), que faz referência não só aos anfíbios, mas

também aos répteis. Muitas produções da Disney são marcadas por sua criatividade e

domínio na divulgação da fauna e da flora, abordando por vezes temas importes referentes à

natureza. Em seus desenhos, muitos animais da fazenda e da floresta foram protagonistas e

se tornaram referências em muitas analogias com o mundo do homem, abordando temas

como a preservação. Uma frase emblemática de Walt Disney foi que “todo entretenimento,

leva ao conhecimento”. Tivemos desenhos emblemáticos que deixaram um legado para

várias gerações, como ‘Bambi’ (1942), ‘Dumbo’ (1941), ‘Mogli - O Menino Lobo’ (1967) e, por

último, ‘O Rei Leão’ (1994). Mas devemos destacar que alguns representantes da fauna

mundial foram relegados ao 2º e 3º planos e, nesse caso, estão os anfíbios e répteis. Tanto

sapos, pererecas, cobras, tartarugas, jabutis, cágados, crocodilos, jacarés, lagartos e outros

tiveram pouco destaque nas obras. Do total de 119 obras (longas de animação) lançadas

pelos estúdios da Walt Disney, 26 foram analisados até o momento e na metade desses

encontramos representantes herpetelógicos. A primeira aparição foi de um quelônio de água

doce no desenho da ‘Branca de Neve e os Sete Anões’ (1937). Entretanto, apenas em ‘A

aventura de Ichabod e o Sr. Sapo’ (1949) e em ‘A Princesa e o Sapo’ (2009) esses

personagens foram protagonistas da história. Já em ‘Peter Pan’ (1953), ‘Mogli’, ‘Monstros

S.A.’ (2001) e ‘Universidade Monstros’ (2013) os personagens representados pelos répteis

foram classificados como antagonistas. Nos outros sete desenhos o grupo aparece em

papéis secundários. Ressaltamos que um protagonista (personagem principal) é classificado

como um personagem que possui o papel de maior destaque nas obras, o personagem

secundário é aquele que faz parte do enredo, podendo aparecer várias ou poucas vezes no

decorrer da história e o antagonista é o que age em sentido oposto ou aquele que é contra

alguém ou contra alguma coisa, um adversário.

Palavras-chave: desenho animado; divulgação científica; herpetologia.
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Representações de insetos por alunos de uma escola municipal do Rio de Janeiro, RJ

Jéssica Furtado de Andrade*; Leandro Gouvêa Ferreira & Fernanda Avelino Capistrano
Centro Universitário São José

*jessica_fandrade@yahoo.com.br 

Os insetos constituem o mais diverso grupo animal, com uma estimativa de mais de um

milhão de espécies conhecidas. A relação entre o homem e os insetos é tão antiga que

muitos desses são retratados desde pinturas rupestres até em artefatos decorativos de

diversos povos antigos, sendo comum a utilização desses animais em rituais, alimentação,

músicas, medicina, artes gráficas, religião, crendices, entre outros. Na educação básica,

insetos carismáticos são muito utilizados na decoração das escolas, nos livros didáticos, nas

atividades de aula, nas canções infantis, nos filmes educativos, etc. Muitas atividades

escolares ainda podem ser influenciadas por séries e animações cinematográficas que

possuem animais como personagens principais, que estão diretamente relacionadas com o

contexto etário dos alunos. No presente estudo, buscou-se verificar o conhecimento dos

alunos de uma escola municipal da Zona Oeste do Rio de Janeiro a respeito dos insetos,

através de representações (desenhos). Dessa maneira, foi solicitado aos alunos de cinco

turmas (2º ao 6º ano) que fizessem desenhos sobre o que eles entendiam que era um inseto,

sem que houvesse qualquer explicação prévia sobre a anatomia, diversidade ou mesmo

biologia dos mesmos. No momento em que os alunos entregaram os desenhos, os mesmos

informavam que inseto haviam desenhado, e dessa maneira, era explicado para os mesmos

se a representação pertencia ou não a um inseto, tendo em vista que nem sempre a

representação estava corretamente associada a esses animais. Os desenhos foram

recolhidos e os animais representados foram tabelados de acordo com classificação

taxonômica mais próxima. Um total de 45 alunos participou, gerando 113 representações de

animais. Desse total, 82% representavam insetos, enquanto que 18% eram representações

de animais como quelicerados, anfíbios, mamíferos e miriápodes. Entre os insetos

representados, os grupos mais citados pelos alunos foram as ordens Hymenoptera (23,9%),

Lepidoptera (23,0%), Coleoptera (12,4%), Blattaria (11,5%) e Diptera (7,1%). As ordens

Mantodea, Odonata e Orthoptera, que compõem o elenco de muitas fábulas infantis, também

foram citadas, porém representaram menos de 5% do total. Acredita-se que a grande

representatividade das ordens acima destacadas tenha relação com os meios de

alfabetização, que utilizam alguns animais no alfabeto lúdico, campanhas de prevenção da

dengue, conscientização sobre a importância das abelhas, e outras atividades relacionadas à

educação infantil, que utilizam insetos carismáticos na decoração. Insetos urbanos, como

baratas e mosquitos, apesar de citados, não tiveram representações positivas, sendo

relacionados com doenças. Ainda assim, as representações retrataram a forma lúdica como

as crianças veem os insetos, sob seu olhar infantil.

Palavras-chave: animais carismáticos; desenhos; educação infantil.
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Representação da fauna nos logotipos de Unidades de Conservação federais no Brasil

Jorge Luiz Nascimento1,2*; Joel Reis3; Olga Bruna Carmo4,5 & Carlos Alexandre Fortuna1

1. Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ICMBio

2. Sociedade Brasileira de Mastozoologia

3. Claretiano – Centro Universitário 

4. Centro Universitário Serra dos Órgãos 

5. Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ

*sertaobio@gmail.com

O Brasil possui 2.437 Unidades de Conservação (UCs) segundo o Cadastro Nacional de

Unidades de Conservação do Ministério do Meio Ambiente. Elas são a principal estratégia de

conservação da biodiversidade e gestão socioambiental do Brasil. Dessas, 335 são federais

e protegem 9,1% do território continental e 24,4% do território marinho nacional. Por força de

sua abrangência territorial e significado para o país, considerado o mais rico em

biodiversidade do planeta, as estratégias de comunicação das UCs com a sociedade são

importantes para seu sucesso e para manter sua conexão com a população do entorno. Aqui

avaliamos as representações da fauna nativa nos logotipos das UCs federais. Foram feitas

buscas nas páginas oficiais das UCs, no site do ICMBio (e subpáginas), bem como nas

redes sociais Facebook® e Instagram®. No total, 79 UCs (23,6% das UCs federais)

possuem algum elemento da fauna representado nos logotipos. Dessas, 18 (5,4%) possuem

peixes, uma (0,3%) possui anfíbios, oito (2,4%) possuem répteis, 37 (11%) possuem aves,

30 (9%) possuem mamíferos e nove (2,7%) possuem grupos de invertebrados nas

logomarcas. Dentre as espécies ameaçadas no Brasil, destacam-se: Mammalia - peixe-boi-

da-amazônia (Trichechus inunguis), mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia), cervo-do-

pantanal (Blastocerus dichotomus), anta (Tapirus terrestris), ariranha (Pteronura brasiliensis),

onça-pintada (Panthera onca) e onça-parda (Puma concolor); e Aves - soldadinho-do-araripe

(Antilophia bokermanni), chauá (Amazona rhodocorytha), pato-mergulhão (Mergus

octosetaceus), pintor-verdadeiro (Tangara fastuosa) e papagaio-de-peito-roxo (Amazona

vinacea). No III Colóquio de Zoologia Cultural (2018) mostramos que 29,3% das UCs

possuem elementos da fauna nativa no nome ou no decreto. Nos logotipos esse valor se

mantém próximo (23,6%). Tal estratégia de comunicação ainda é incipiente entre as UCs

federais (presente em menos de 1/3 delas) e pode ser muito incrementada, pois há uma

enorme parcela das UCs que ainda não apresentam logo em seus principais veículos de

comunicação com a sociedade (sites oficiais e principais redes sociais). Consideramos que

desdobramentos futuros consistem em avaliar conjuntamente toda a simbologia que envolve

a bio, geo e sociodiversidade em cada UC, e também como isso tem rebatimento nas

culturas locais (populações do entorno), na qualidade da visitação (turismo), nas aplicações

na pesquisa que ocorre em cada UC e quais seriam os reflexos para a conservação da

natureza, sejam efeitos diretos nos elementos representados, seja no conjunto das Unidades

de Conservação.
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Aprendendo filogenia com a Disney: uma proposta pedagógica de construção de

cladogramas envolvendo a Família Pato

José Antônio Dias da Silva¹* & Aline Silva Dejosi Nery²
1. Casa de Oswaldo Cruz, FIOCRUZ

2. Instituto NUTES, Universidade Federal do Rio de Janeiro

*joseantoniodias@live.com

Apesar do estudo de evolução constituir o eixo integrador do ensino de Biologia, os

professores ainda têm muita dificuldade em abordar determinados temas baseados nos

conceitos evolutivos em sala de aula. A filogenia é um deles. As relações de parentesco

entre os táxons podem ser demonstradas por meio de árvores filogenéticas ou cladogramas,

porém a compreensão dessas representações pelo alunado não é assim tão trivial. Face à

essa problemática, elaboramos uma proposta pedagógica cujo objetivo é a construção de

cladogramas envolvendo a Família Pato, um grupo de patos antropomórficos fictícios

relacionados ao Pato Donald (personagem criado em 1934 por Walt Disney). A proposta

consiste em envolver os alunos em uma atividade em que eles deverão construir e analisar a

árvore filogenética para a Família Pato (aqui chamada hipoteticamente de família

“Donaldidae”), partindo do antepassado mais antigo da família, Sir Quackius (Sir Quaquá),

de origem escocesa. Inicialmente, a cronologia da Família Pato foi montada pelo quadrinista

Don Rosa entre 1992 e 1994. As espécies contemporâneas da família (aqui também

nomeadas com nomes científicos hipotéticos) são: o Pato Donald (“Pattus donaldus”),

Gastão (“Pattus sortudus”), Peninha (“Pattus pinnatus”), Gansolino (“Anser gansolinus”) e os

sobrinhos Huguinho, Zezinho e Luisinho (“Pattus huguinus”, “P. zezinus” e “P. luisinus”,

respectivamente). Os amigos da família constituem o grupo-externo (outgroup), um conceito

muito importante na construção de cladogramas. Nesta proposta, os alunos deverão ser

capazes de seguir todas as etapas para a elaboração de um cladograma, desde a escolha

dos caracteres e de seus estados, passando pela construção da matriz de caracteres até à

eleição daqueles que serão ditos plesiomórficos e os que serão apomórficos. Uma vez

construída as árvores, os alunos serão orientados para identificar a presença de

autapormofias, sinapormorfias, simplesiomorfias e regressões. Por exemplo: ao analisar o

estado do caráter “chapéu” (todos os personagens masculinos da família Pato usam

chapéus), eles podem considerar o gorro do Peninha como uma autapormofia e acompanhar

as variações que esse acessório sofreu desde o ancestral comum até os personagens

contemporâneos. As gravatas e as bengalas também poderão ser analisadas por essa

perspectiva. Além de lidar com os diversos conceitos de filogenia, os alunos também

aprenderão a usar uma abordagem chamada parcimônia. A informação que um cladograma

traz é muito relevante para o estudo de zoologia, pois possibilita ao aluno ver a

biodiversidade através de eventos que ocorreram ao longo da evolução, e não por meio de

classificações e agrupamentos artificiais de seres vivos.

Palavras-chave: aves; biodiversidade; ensino; filogenia.
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‘Dinossauro ou Réptil Marinho?’ Uma atividade para crianças

Júlia Mayer de Araujo* & Luiza Corral Martins de Oliveira Ponciano
Departamento de Ciências Naturais, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

*juliamayer@edu.unirio.br

A paleontologia cultural, como frequentemente é apresentada pela mídia, costuma conter

alguns erros taxonômicos. Um dos mais comuns é a ideia de que existem “dinossauros

marinhos”. Dentro da classe Reptilia, os dinossauros se encontram no grupo

Archosauromorpha, enquanto os répteis marinhos estão classificados em Sauropterygia,

sendo animais distintos morfologicamente e evolutivamente. Ao perceber essa tendência de

erros na nomenclatura, difundida principalmente para o público infantil, foi criada a atividade

‘Dinossauro ou Réptil Marinho?’, complementar à história ‘Marianna e o Plesiossauro’ do

grupo GeoTales, associado ao projeto de extensão ‘Geomitologia da América do Sul: as

rochas contam a nossa história’. A atividade é realizada após a contação da história, onde

um plesiossauro narra as principais características do grupo de répteis marinhos (a presença

de nadadeiras e o fato de viverem em mares e lagos) à personagem Marianna. São

apresentadas ilustrações e fotos de fósseis de diferentes dinossauros e répteis marinhos,

reforçando a ideia que se o animal vive no mar ou possui nadadeiras não pertence ao grupo

dos dinossauros. Entre esses répteis marinhos, encontram-se os plesiossauros (ordem

Plesiosauria), o abelissauro, Abelisaurus comahuensis (Saurischia: Abelisauridae), o

argentinossauro, Argentinosaurus huinculensis (Saurischia: Titanosauridae), o brazilossauro,

Brazilosaurus sanpauloensis (Mesosauria: Mesosauridae), o angaturama, Angaturama limai

(Saurischia: Spinosauridae), e o ictiossauro (ordem Ichthyosauria). A cada animal mostrado,

as crianças são incentivadas a falar suas características e responder se ele é um dinossauro

ou um réptil marinho e a fazer uma simulação corporal da espécie apresentada. A atividade

já foi realizada com turmas de Maternal I e II e Pré-Escola I e II, no Colégio Santa Mônica

Centro Educacional, de Cascadura, no subúrbio do Rio de Janeiro, com alunos de idades

entre 3 e 5 anos. Foi percebida uma grande compreensão dos alunos quanto à diferença

entre os grupos taxonômicos apresentados, e grande entusiasmo e conhecimento deles

quanto às curiosidades sobre os animais apresentados, respondendo corretamente as

características dos animais representados. No primeiro contato, a direção da escola achou a

atividade complexa; entretanto, após a aplicação dessa houve uma grande aceitação, o

retorno foi positivo, sendo nos dito que, apesar do tema ser complexo, esse foi transmitido

de forma atrativa, prendeu a atenção e fez com que houvesse a participação de todas as

crianças. A metodologia utilizada torna possível fazer a divulgação das diferenças desses

grupos taxonômicos para o primeiro público ao qual ele é apresentado (crianças iniciando a

alfabetização) e para as professoras desse primeiro segmento escolar, o que permite a

diminuição e a compreensão do erro científico que a mídia produz.

Palavras-chave: divulgação científica; educação infantil; paleontologia cultural.
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O ataque dos artrópodes assassinos! A representatividade dos artrópodes em filmes

de terror Trash

Karoline Oliveira de Souza¹,²* & Fernanda Avelino-Capistrano¹
1. Centro Universitário São José 

2. Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro

*karolineoliveiras@outlook.com

Horror ou terror são gêneros cinematográficos, literários e até musicais, que têm como

objetivo incitar o medo, a repulsa ou qualquer tipo de reação desagradável no expectador.

Dentro desse gênero de filmes existem os mais diversos subgêneros e, entre esses, se

encontram os filmes de categoria “B”, os chamados filmes trash. Esses filmes são

caracterizados pelo baixo orçamento e/ou efeitos especiais ultrapassados. Em muitos

desses filmes, catástrofes naturais são retratadas, onde geralmente há um conceito de

vingança ou retaliação da natureza para com o homem. Dessa forma, animais que vivem à

margem da sociedade humana, como baratas, aranhas, lacraias, escorpiões e outros que,

em geral, causam medo nas pessoas, são retratados como criaturas repugnantes,

desagradáveis, monstruosas, ameaçando uma população inteira e causando pânico. Pode

haver extrapolação da realidade, onde esses animais são retratados de formas excêntricas e

exageradas, como artrópodes gigantescos, mutantes e obcecados em atacar

descontroladamente as cidades. Com o intuito de realizar uma análise da amostragem

desses animais em filmes do gênero, buscas foram efetuadas no site IMDB (Internet Movie

Database), onde foi utilizada a palavra-chave “killer bug”. Assim, um total de 57 filmes que

possuíam como gênero o terror e algum artrópode como vilão foram analisados. Desse total,

31,6% foram lançados entre os anos de 2001-2010, seguido de 21,1% de 1950-1960, 1971-

1980 com 19,3%, e 1991-2000 com 10,5%. Também foi observado que, do total analisado,

86% desses filmes foram produzidos nos EUA, podendo representar o reflexo de tal

sociedade. Entre os artrópodes, os Hexapoda são os mais diversos e abundantes em termos

gerais, correspondendo a 52,6%, seguidos pelos Chelicerata, como 40,4%, e Myriapoda,

com 3,5% (apenas lacraias); apenas em 1,8% dos filmes houve uma mistura entre todos os

artrópodes. Os Hexapoda foram representados por cinco ordens, onde os Hymenoptera

corresponderam a 26,3%, sendo representados por formigas, vespas e abelhas; os Diptera,

representados por moscas e mosquitos, corresponderam a 12,3% do total; apesar de em

menor quantidade, ainda foram encontrados Coleoptera (3,5%) e Orthoptera (1,8%). Entre

os Chelicerata, apenas representantes dos Arachnida foram observados, correspondendo a

40,4% do total; entre esses, 33,3% eram aranhas (Araneae), 5,3% escorpiões (Scorpiones) e

1,8% carrapatos (Acari). Foi possível também identificar títulos de filmes que retratavam

apenas insetos, mas que tinham como protagonistas alguns aracnídeos. Aparentemente,

muitos filmes desse estilo utilizam como protagonistas de terror animais que tipicamente

trazem medo às pessoas, em situações onde eles, através de mutações naturais ou

artificiais, antrópicas na maioria das vezes, se tornam gigantes ou assassinos

descontrolados de seres humanos, como uma forma revanchismo. Apesar de muitas vezes

tais filmes trazerem críticas à exploração ou poluição do meio ambiente, esses também

acabam por reforçar estereótipos negativos acerca dos artrópodes.

Palavras-chave: animais; horror; medo.
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As ararinhas-azuis e o tráfico de animais silvestres: como o filme ‘Rio’ pode ser

utilizado em campanhas ambientais

Larissa Gago Serpa* & Patrícia Alves Abrunhosa
Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

*lariissa_serpa@hotmail.com

O tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade ilegal do planeta, perdendo

apenas para o tráfico de drogas e o de armas. Este estudo tem o objetivo de demonstrar

como a zoologia cultural, ramo da ciência que investiga a presença de elementos zoológicos

nas diferentes manifestações culturais, pode ser utilizada no combate ao tráfico de animais

silvestres, esclarecendo ao público quais são os prejuízos causados por esse crime, que

pode levar à extinção de animais, e também alertar e ensinar a população sobre o que pode

ser feito para preservar o habitat desses animais e salvar a biodiversidade. O filme ‘Rio’ é

uma animação da 20th Century Fox e Blue Sky, concebida e dirigida pelo brasileiro Carlos

Saldanha e lançada no ano de 2011, sendo um exemplo de zoologia cultural para o

aprendizado tanto em sala de aula quanto para a divulgação científica. A animação relata a

vida de Blu, uma ararinha-azul (Cyanopsitta spixii - Psittaciformes: Psittacidae) que foi vítima

do tráfico de animais silvestres, e de Jade, sendo ambos, supostamente, os últimos

exemplares viventes da espécie. Na pesquisa, foram analisadas formas de utilização dos

personagens principais em campanhas de conscientização ambiental. A metodologia

adotada para este estudo caracterizou-se pelo método observatório, dedutivo e de pesquisa

bibliográfica. Blu e Jade chamam a atenção por serem protagonistas e pertencerem a uma

espécie considerada extinta na natureza, sendo algumas de suas cenas no filme

potencialmente úteis para campanhas ambientais, tais como: a captura e o transporte de Blu,

podendo ser associados aos riscos que o tráfico traz às espécies; o porquê dele ter que

voltar ao Brasil e se reproduzir com Jade, podendo essa parte do filme ser associada a

projetos de reprodução na vida real, como aconteceu com a ararajuba (Guaruba guarouba),

outro Psittacidae, que foi salva da extinção através desse tipo de projeto. Além disso, Nigel,

a cacatua (Cacatua galerita – Psittaciformes: Cacatuidae), é domesticado no filme, podendo

isso ser utilizado em campanhas sobre os problemas que a domesticação causa aos

animais, como a perda de instintos naturais, fazendo com que eles não possam ser

devolvidos à natureza. Nico e Pedro (Passeriformes) são aves canoras. A ordem

Passeriformes é a mais traficada no Brasil, devido ao seu porte pequeno facilitar o

transporte, além de suas cores vibrantes e repertório vocal chamarem atenção de

passarinheiros ilegais ou registrados, que as criam para concursos de canto. Por fim,

diversas abordagens são possíveis dentro do mundo das ararinhas-azuis, levando a uma

infinidade de maneiras de usá-las como campanhas a favor da preservação da

biodiversidade, tendo grande potencial de encantar todos os tipos de público. Isso é

relevante, ainda mais levando-se em consideração que são poucos os filmes de animação

que retratam a biodiversidade e o que anda acontecendo com nossos animais.

Palavras-chave: cultura pop; ornitologia; zoologia cultural.
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As ararinhas-azuis e o desmatamento: como o filme ‘Rio 2’ pode ser utilizado em

campanhas de conscientização ambiental

Larissa Gago Serpa* & Patrícia Alves Abrunhosa
Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

*lariissa_serpa@hotmail.com

O desmatamento é uma das maiores causas de extinção de espécies, devido à perda em

massa de seu habitat. Visando exemplificar o uso de elementos da cultura pop na divulgação

científica, este estudo apresenta uma análise do filme ‘Rio 2’, mostrando os elementos que

podem ser utilizados no combate ao desmatamento, alertando e ensinando a população

sobre o que pode ser feito para preservar o meio ambiente e consequentemente, a

biodiversidade existente. O filme ‘Rio 2’, sequência de ‘Rio’, foi dirigido por Carlos Saldanha

e lançado em 2014. A animação relata a vida da família de ararinhas-azuis (Cyanopsitta

spixii - Psittaciformes: Psittacidae) constituída por Blu e Jade, pais de Bia, Tiago e Carla.

Quando estão a caminho da Amazônia, atrás de outros indivíduos da sua espécie, é

mostrado que Jade se perdeu de sua família por causa de um incêndio criminoso na Floresta

Amazônica (o que é um erro biogeográfico do filme, pois as ararinhas não viveram na

Amazônia nem no Rio de Janeiro, mas sim no norte da Bahia). O filme também mostra

crimes ambientais ocorrendo na Amazônia, como o desmatamento causado por madeireiras

ilegais. Na pesquisa, foram analisadas formas de utilização dos personagens principais e de

cenas marcantes em campanhas de conscientização ambiental, mostrando como o filme

relata e critica a facilidade com que o desmatamento ocorre no Brasil. A grande devastação e

a forma como é feita a exploração das árvores expressa a realidade brasileira em relação à

grande área já desmatada. Contudo, mostra que é possível conservar certas áreas através

da criação de Unidades de Conservação. As ararinhas-azuis estão na categoria

“Criticamente em Perigo” do Livro Vermelho da IUCN, não ocorrendo mais na natureza,

existindo atualmente apenas em cativeiro, onde estão em projetos de reprodução para que

então sejam devolvidas à Caatinga brasileira. Mas serão necessárias campanhas ambientais

para que as mesmas não sejam novamente vítimas do tráfico, nem da destruição do seu

habitat. Quanto à Gabi, um anuro antagonista no filme, deve-se tomar cuidado para não

piorar preconceitos já existentes, principalmente ao vilanizar um animal. Por ter sido

enganada pelos próprios pais sobre ser venenosa, Gabi pode servir em campanhas para

ensinar a população a diferenciar animais venenosos de não-venenosos, e também pode-se

mostrar que esses enganos acontecem por causa do mimetismo que ocorre em

determinadas espécies. Há uma infinidade de maneiras de usar os animais identificados no

filme em campanhas a favor da biodiversidade, que são importantíssimas para a proteção

dos animais silvestres, principalmente os vilanizados nos filmes.

Palavras-chave: ciência; cultura pop; educação ambiental; zoologia cultural.
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O mistério dos ossos do Coringa

Laryssa da Conceição Bueno; Bruno de Albuquerque Moreira &

Paulo Roberto de Figueiredo Souto*
Departamento de Ciências Naturais, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

*prfsouto15@gmail.com

Através dos séculos, em muitas culturas, os palhaços foram considerados símbolo dos

paradoxos e dos opostos complementares, do tudo ou nada, da alegria ou da tristeza, da

sabedoria ou da ignorância. Na sociedade, esses personagens eram chamados de

“coringas” - objetos ou pessoas neutras que assumiam a posição ou o valor de outras, algo

presente nos baralhos até os dias de hoje. Na cultura pop moderna, o Coringa tem o papel

do icônico vilão arqui-inimigo do super-herói Batman, assumindo a denominação de “Palhaço

do Crime”. Entretanto, o inusitado achado de um cemitério de dinossauros revelaria uma

outra origem sobre o Coringa. A estória começa em uma ilha inóspita, chamada Cajual,

distante algumas horas de barco da cidade de São Luís, capital do Maranhão. Essa ilha

abriga uma pequena comunidade quilombola, descendente de escravos remanescentes do

ciclo das fazendas de algodão, que prosperaram na região durante o século XIX. O povoado

da ilha permaneceu isolado por décadas, sobrevivendo de atividades da agricultura de

subsistência e da pesca. Entretanto, ao final do século passado, paleontólogos do Rio de

Janeiro, visitando as ilhas da Baía de São Marcos, no litoral do Maranhão, em busca de

fósseis, acabaram por esbarrar no inusitado afloramento, formado por grandes placas de

rocha que avançavam mar adentro, incrustado de inúmeros fósseis de dinossauros que há

milhões de anos habitaram a região. Tal afloramento é chamado pelos habitantes locais de

Laje do Coringa. Mas qual é a origem do estranho nome? Por anos um senhor da

comunidade costumava pescar diariamente no afloramento, que ficava exposto por algumas

horas na maré baixa, revelando os fragmentos de ossos, dentes e escamas de peixes, por

vezes formando verdadeiro tapete de esqueletos ou bone-bed. Em consequência desses

restos fósseis lembrarem um cemitério, e da população manter preservados muitos

costumes religiosos e culturais, teriam atribuído a morte desses animais ao pescador, visto

que o termo Coringa ou Curinga, do dialeto africano quimbundo kuringa, significa matador.

Lendas à parte, o fato é que o cemitério dos dinossauros é resultado de um evento de 90

milhões de anos antes do presente, quando os continentes africano e sul-americano

formavam uma única massa terrestre, que integrava o supercontinente Gonduana, o que

explica o fato dos dinossauros da Ilha do Cajual serem iguais aos encontrados no norte da

África, mais especificamente no Marrocos. Cinco milhões de anos após a separação, a

região litoral do Maranhão teria sido uma espécie de ponte terrestre entre os continentes,

permitindo a circulação desses animais no passado.

Palavras-chave: dinossauros; Gonduana; Maranhão.
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Press start: o login da zoologia na cultura geek através do jogo ‘Far Cry’

Lorenna Brillo Nunes Rúbio & Waldiney Mello*
Instituto de Aplicação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

*neymello.ictio@gmail.com

A cultura geek ou nerd tem crescido no mundo e reunido jovens com interesses intelectuais

parecidos. No século XX foram criados diversos eventos atraindo pessoas que consomem

conhecimentos sobre entretenimentos, como séries, histórias em quadrinhos e filmes, além

daqueles que são fanáticos por tecnologias. Esses jovens consomem avidamente

conhecimentos sobre temas que lhes interessam mais e se intelectualizam ao ponto de se

tornarem especialistas autodidatas. Nos ambientes escolares, o perfil geek ainda encontra

resistência social e sofre práticas de bullying, uma vez que a auto intelectualização e o

comportamento muitas vezes retraído provoca preconceitos sociais. Porém a cultura geek

representa uma vertente que pode ser utilizada positivamente no ambiente educacional,

promovendo a popularização de conhecimentos científicos e culturais. Uma das vertentes

que pode ser utilizada é a do universo dos jogos eletrônicos. A zoologia cultural, por

exemplo, pode ser amplamente encontrada em diversos jogos para várias plataformas, e um

dos mais conhecidos é o da franquia ‘Far Cry’, com 12 sequências desde 2004, utilizando

biologia animal em histórias fictícias interativas para computador e videogames. Embora as

histórias (plots) sejam protagonizadas por personagens humanos, a vida selvagem faz o

cenário de toda a franquia. Os recursos que os personagens humanos conseguem

dependem das interações com os animais e conhecimento de sua biologia. Os animais são

caçados para obter carne para consumo e venda, e peças como pele e chifres são usadas

para aprimorar armas. Outros animais são usados em experimentos genéticos de

transgênese para humanos adquirirem habilidades animais ou para se criar espécies com

superpoderes. A zoopaleontologia recebe destaque na sequência ‘Far Cry Primal’, em um

universo no final do Paleolítico, há dez mil anos, retratando animais como o mamute lanoso,

o tigre-dente-de-sabre e os lobos primitivos. A zoologia cultural se expressa, na cultura geek,

em jogos eletrônicos voltados ao público jovem e pode ser utilizada na popularização da

biologia animal e divulgação científica como parte de uma didática de ensino. Para o público

gamer, muitos animais e suas características são apresentados pela primeira vez através

dos jogos eletrônicos. Embora sejam roteiros interativos ficcionais, os cenários e histórias

fazem de ‘Far Cry’ um dos games que colocam o conhecimento sobre animais necessário

para uma melhor jogabilidade. Com isso, utilizar seus aspectos zoológicos através da cultura

geek pode favorecer a popularização de conhecimentos sobre animais em um ambiente

escolar.
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Análise crítica do filme ‘The ant bully’ (‘Lucas, um intruso no formigueiro’) (Warner

Bros, 2006) - fatos e ficções: uma abordagem entomológica

Lucas de Almeida Leite*; Rafael Souza Laurindo; Paulo Holz de Souza &

Tathiana Guerra Sobrinho
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas, Universidade Federal do Espírito Santo

*bio.lucasdealmeidaleite@gmail.com

Do cineasta indicado ao Oscar John A. Davis, ‘Lucas, um intruso no formigueiro’ (‘The ant

bully’) é uma animação que retrata a história de Lucas Nickle, que, após sofrer insultos de

um grandalhão por seu tamanho pequeno, desconta toda a fúria em um pequeno formigueiro

de seu quintal. A partir disso a história se desenrola, revelando, assim, uma sociedade de

formigas preocupada com o futuro da colônia. O objetivo do presente trabalho foi realizar

uma análise crítica do filme ‘Lucas, um intruso no formigueiro’, analisar as ordens

taxonômicas dos organismos da classe Insecta, retratada na obra, bem como as

incompatibilidades e compatibilidades comportamentais e morfológicas dos personagens da

família Formicidae. Para tal, foram realizadas revisões bibliográficas e consultas à

especialista. As ordens de Insecta identificadas no filme foram: Diptera, que apresentou

semelhanças em relação ao aparelho bucal do tipo sugador-lambedor e às asas

membranosas, porém a presença de halteres não foi evidenciada; Coleoptera, representada

por dois personagens (vagalume – Lampyridae - e outro besouro, que não foi possível

identificar a família), que apresentavam asas do tipo élitro e membranosa, além de aparelho

bucal mastigador; Phthiraptera, representada pelo piolho da espécie Pediculus humanus

(Pediculidae), com o aparelho bucal mastigador; Hymenoptera, representada por dois

personagens (vespa – Subordem Apocrita e Formiga – família Formicidae). As

incompatibilidades morfológicas apresentadas em relação à família Formicidae foram: a

morfologia do indivíduo juvenil incompatível com um organismo real, pois foi demonstrada

uma cabeça definida e olhos bem visíveis, além da presença de antenas bem desenvolvidas;

presença de mandíbula nos machos e a ausência da mesma nas fêmeas; presença de asas

na rainha após a fundação do ninho e a ausência da mesma nos machos. As

incompatibilidades comportamentais foram: a ocupação dos machos em outras funções na

colônia, além da função reprodutiva; a utilização de apenas quatro pernas para locomoção;

comportamento de corte entre operárias e machos. Algumas compatibilidades importantes

em relação aos organismos reais foram retratadas: os três comportamentos de organismos

eussociais (divisão de tarefa, cuidado das operárias com a prole e sobreposição de pelo

menos duas gerações em determinado momento dentro da colônia). Por fim, a divisão

corporal de um Insecta (cabeça, tórax e abdome) foi retratada corretamente.

Especificamente em Formicidae, foram corretamente retratadas a fusão do primeiro

segmento abdominal ao tórax, a presença de pecíolo e as antenas geniculadas.
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A presença da ornitofauna na exposição ‘DreamWorks Animation’ – CCBB RJ

Lucas Heleno Lopes1* & Suzi Aguiar2

1. Centro Universitário Celso Lisboa 

2. Museu da Vida, FIOCRUZ

*lheleno.bio@gmail.com

O desenho animado é um gênero envolvente e, ao longo do tempo, sua produção foi se

modificando e ampliando o diálogo com espectadores. As exposições podem ser

consideradas o palco no qual museus e espaços culturais apresentam e proporcionam

múltiplas experiências ao público, sendo essas produzidas por meio de seu acervo

museológico, apresentações artísticas, atividades culturais e coleções. O Centro Cultural

Banco do Brasil - CCBB RJ - abrigou de fevereiro a abril de 2019 a exposição temática

‘DreamWorks Animation’, oriunda de uma parceria do estúdio de cinema estadunidense com

o museu Australian Centre for the Moving Image, a qual proporcionou aos visitantes entrar

em contato com o universo da criação de personagens da animação e computação gráfica

através de objetos museais, como os primeiros esboços ainda em papel de personagens,

dentre outros. Com os 36 filmes produzidos até hoje, desde ‘FormiguinhaZ’ (1998) até o mais

recente ‘Como treinar o seu dragão 3’ (2019), o que muitos têm em comum são personagens

inspirados em animais. Dessa forma, o presente trabalho visou fazer um levantamento de

alguns personagens inspirados em aves que, nas animações, podem servir de instrumento

de popularização de conhecimentos da zoologia, e discutir aspectos biológicos em comum

entre as espécies. Foram realizadas visitas à exposição para observação e análise do

material exposto, a fim de selecionar os personagens com características avianas. Entre as

animações encontradas contendo personagens com esses traços estão ‘A fuga das galinhas’

(2000), sendo os protagonistas galinhas - Gallus gallus domesticus (Galliformes:

Phasianidae); ‘Kung Fu Panda’ (2008), com personagens como Sr. Ping, um ganso - Anser

sp. (Anseriformes: Anatidae), Lorde Shen, um pavão albino - Pavo cristatus (Galliformes:

Phasianidae), Mestre Garça, um grou-da-manchúria - Grus japonensis (Gruiformes:

Gruidae); e ‘Os pinguins de Madagascar’ (2015), com os cômicos pinguins (Sphenisciformes:

Spheniscidae) Capitão, Kowalski, Rico e Recruta, e, no filme mais recente da trilogia,

aparece Eva, uma coruja-do-ártico - Bubo scandiacus (Strigiformes: Strigidae). As diferenças

morfológicas de estruturas homólogas entre as espécies analisadas mostram o resultado de

processos de adaptação evolutiva que selecionou características vantajosas para essas

aves, tal qual ocorreu com os pinguins que nadavam melhor, proporcionando-lhes mais

chances de sobreviver, reproduzir e perpetuar características boas para natação, assim

como as pressões seletivas atuaram com os bicos adaptados para cada dieta alimentar.

Entretanto mutações nem sempre são vantajosas, as penas brancas da coruja do Ártico se

confundem ao meio, e para o pavão albino essa coloração pode prejudicar a corte, já que as

cores vistosas da cauda atraem parceiras sexuais, além dele estar em evidência para

predadores no ambiente em que vive, logo, o albinismo não é selecionado.
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Gentileza gera gentileza: o dia em que Nossa Senhora agradeceu a um marsupial

Luci Boa Nova Coelho
Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro

lucibncoelho@gmail.com

A montagem de um presépio (lugar onde se reúne o gado; curral, estábulo) é uma tradição

difundida por todo o mundo e sua simbologia carrega uma grande carga histórica e mística.

Classicamente, no presépio de Natal as figuras presentes são o Menino Jesus, Maria, José,

burro, boi, ovelha, os três reis magos (Melquior, Baltazar e Gaspar) e um anjo, pombo ou

galo. Os presépios são vistos em casas, lojas e locais públicos, com a complexidade ou

tamanho de sua representação dependendo da situação social e da fé de quem o monta. O

primeiro cenário foi criado por São Francisco de Assis em 1223, na Itália, para explicar às

pessoas mais simples o acontecimento. A elite europeia, encantada com a representação,

passou a encomendar presépios luxuosos, dignos da opulência da família. Como toda

manifestação cultural que envolva questões religiosas não pode ser delimitada geográfica ou

economicamente, o presépio tornou-se popular. Com a colonização europeia, o costume

chegou ao Brasil e, no século XVII, com a fundação do Convento de Santa Clara pelos

franciscanos, em Taubaté (SP), foi iniciada a produção de presépios com peças de barro,

tornando-se a prática tradicional pelos figureiros do Vale do Paraíba, especialmente em

Taubaté, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Tremembé e Caçapava. Porém, o

presépio valeparaibano inclui uma imagem peculiar de grande simbologia: o gambá

(Didelphidae). O animal, muitas vezes erroneamente identificado como um cão, faz parte de

versões de uma lenda da região que fala sobre um ato de bondade, gentileza e doação. Uma

das versões conta que quando Jesus nasceu, Maria ainda não tinha leite para amamentá-lo

e uma gambá veio oferecer seu leite para a criança. Maria recusou a gentil oferta e, em

agradecimento, abençoou a gambá com o parto sem dor. Assim, por graça de Nossa

Senhora, a gambá é um marsupial com filhotes, ainda embriões, completando o

desenvolvimento na bolsa externa. Antigamente, parteiras colocavam a pele de um gambá

sobre a barriga da mulher que ia dar à luz, para aliviar as dores do parto. Outra versão conta

que como o bebê sentia frio e chorava na escuridão do estábulo, a gambá colocou fogo no

próprio rabo para, aquecê-lo; isso explica o rabo sem pelos do bicho. Seguindo essa

referência, muitos figureiros retratam a gambá com o rabo pintado de vermelho, o que faz

com que os compradores confundam o animal com uma raposa. É interessante notar que a

família Didelphidae é endêmica das Américas e a associação com o nascimento de Jesus

em Belém (Cisjordânia) é uma inconsistência. Por outro lado, a relação das duas versões da

lenda com as características reais do animal demonstra coerência. Na tentativa de identificar

a gambá representada nos cenários, pelos dados da IUCN pode-se atribuir à Didelphis

albiventris e à D. aurita o título de espécie abençoada. A riqueza das manifestações culturais

populares está em sua diversidade. A divulgação de lendas regionais pode ser um ganho

para a educação ambiental e consequente preservação das espécies.

Palavras-chave: Didelphis; lenda; preservação; zoologia cultural.
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Leviatã, Behemoth e Ziz: as bestas sagradas da ‘Bíblia’ e suas correlações com os

Pokémon lendários de Hoenn

Luciano Bernardo Vaz*; Gabriela de Aguiar Esteves Andrade & Ricardo O’Reilly Vasques
Universidade do Grande Rio, câmpus Duque de Caxias

*luciano.vaz@unigranrio.br

Todos os fãs da cultura pop sabem que Pokémon possui conexões estreitas com a zoologia.

Entretanto, poucos conhecem sobre a sua relação com seres místicos presentes em

religiões, tanto orientais como ocidentais. Por exemplo, na ‘Bíblia’, existe o relato de três

criaturas místicas: Leviatã (Salmos 74:14; Isaías 27:1; Jó 3:8 e Amós 9:3), Behemoth (Jó

40:15-19) e Ziz (2 Crônicas 20:16), que em Pokémon parecem se correlacionar com os três

lendários da região de Hoenn - Kyogre, Groundon e Rayquaza. Cada um desses

representaria igualmente um elemento sagrado: água, terra e ar, respectivamente. O Leviatã,

representado no anime por Kyogre, é descrito na ‘Bíblia’ como um monstro marinho

gigantesco. Embora não tenha uma representação oficial, geralmente é associado a um

crocodilo-do-nilo (Crocodylus niloticus - Crocodylia: Crocodylidae) ou uma lula-colossal

(Mesonychoteuthis hamiltoni - Teuthida: Cranchiidae). Behemoth, associado ao elemento

terra, é representado pelo Pokémon Groundon. Essa besta, descrita algumas vezes como

um hipopótamo (Hippopotamus amphibius - Artiodactyla: Hippopotamidae), no livro de Jó

aparece como um grande ser ruminante com enormes chifres, que poderia ser associado a

um touro (Bos taurus - Artiodactyla: Bovidae). Por fim, Ziz, o grande monstro alado,

relacionado à Rayquaza, é representado por uma gigantesca ave, uma espécie de condor

extinto (Teratornis woodburnensis - Ciconiiformes: Terathornitidae). Ziz, assim descrito na

‘Bíblia’, também se correlaciona com o deus Quetzalcoatl, uma divindade mesoamericana,

documentada em Teotihuacan, a Cidade dos Deuses asteca, no primeiro século antes de

Cristo e cultuada por toda América Central entre os séculos 600-900 a.C. Na mitologia

judaico-cristã, Behemoth foi criado por Deus e sua missão é esperar pelo dia em que o

mesmo lhe pedirá para matar Leviatã e Ziz. Tais criaturas morrerão no combate e Behemoth

será glorificado por cumprir a sua missão. Em Pokémon é relatado um enredo semelhante:

Kyogre (Leviatã) e Groundon (Behemoth) se enfrentarão, com isso causarão o apocalipse

Pokémon. Porém, Rayquaza (Ziz) surgirá, apaziguará os dois seres lendários, trazendo paz

ao mundo, e será adorado por todos.

Palavras-chave: apocalipse; divindade; misticismo; Quetzalcoatl.
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Frequência de ocorrência dos Diapsida fósseis nos filmes da franquia cinematográfica

Jurassic Park

Luciano Bernardo Vaz*; Gabriela de Aguiar Esteves Andrade & Rodrigo Guerra Carvalheira
Universidade do Grande Rio, câmpus Duque de Caxias

*luciano.vaz@unigranrio.br

Sendo uma adaptação da obra de Michael Crichton (1942۞ - 2008†), a produção

cinematográfica ‘Jurassic Park: Parque dos Dinossauros’ foi lançada em 1993, iniciando a

saga que contempla, por ora, mais quatro filmes: ‘Jurassic Park: O Mundo Perdido’ (1997),

‘Jurassic Park III’ (2001), ‘Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros’ (2015) e ‘Jurassic

World: Reino Ameaçado’ (2018). Desde então, a franquia revive os dinossauros e demais

répteis pré-históricos no imaginário do público. O objetivo deste trabalho foi realizar o

levantamento da riqueza de espécies e o cálculo da frequência de ocorrência (F.O.) dos

Diapsida fósseis trazidos à vida nos cinco filmes da franquia. Foram identificadas 26

espécies, divididas em duas supraordens (Lepidosauria e Archosauria), quatro ordens

(Squamata, Pterosauria, Ornithischia e Saurischia) e 20 famílias. A identificação foi feita com

base na literatura especializada para a validação dos nomes utilizados para cada espécie

presente nos filmes. Archosauria compreendeu 96,2% das espécies e Dinosauria

(Ornithischia mais Saurischia) compreendeu 88,0% das espécies presentes nos filmes. O

filme de maior riqueza de espécies foi ‘Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros’ (18 spp.),

seguido por ‘Jurassic Park III’ (14 spp.), ‘Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros’ (13

spp.), ‘Jurassic Park: O Mundo Perdido’ (10 spp.) e, por fim, ‘Jurassic Park: Parque dos

Dinossauros’ (7 spp.). As F.O. demonstraram cinco valores diferentes, a seguir: 20%

(Allosaurus fragillis, Baryonyx walkeri, Carnotaurus sastrei, Ceratosaurus nasicornis,

Corythosaurus casuarius, Dilophosaurus wetherilli, Dimorphodon macronyx,

Mamenchisaurus constructus, Sinoceratops zhuchengensis, Spinosaurus aegyptiacus,

Stygimoloch spinifer e as espécies fictícias e transgênicas Indominus rex e Indoraptor sp.),

40% (Apatosaurus ajax, Mosasaurus hoffmannii e Pachycephalosaurus wyomingensis), 60%

(Ankylosaurus magniventris e Compsognathus longipes), 80% (Brachiosaurus altithorax,

Pteranodon sp. e Stegosaurus stenops) e 100% (Deinonychus anthirropus, Gallimimus

bullatus, Parasaurolophus walkeri, Triceratops horridus e Tyrannosaurus rex). Portanto,

temos 50% das espécies classificadas como acidentais ou raras (F.O. < 25%), 11,5% como

acessórias ou sazonais (F.O. entre 25 e 50%) e 38,5% como espécies constantes ou

dominantes (F.O. > 50%). Conclui-se que: (i) os dinossauros são a maioria esmagadora nos

filmes; (ii) com o avanço da tecnologia na produção aumentou-se a riqueza de espécies

presentes nos mesmos; (iii) metade das espécies só apareceu em uma única produção da

franquia.
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Potencialidade do filme de animação ‘Bee Movie’ como estratégia de educação

ambiental

Luiz Alberto de Souza Filho1* & Débora de Aguiar Lage2

1. Instituto de Biologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

2. Instituto de Aplicação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

*bioluizalberto@gmail.com

Na atualidade, o uso desenfreado de agrotóxicos é uma ameaça à biodiversidade,

principalmente à de insetos. Dentro dessa classe de animais estão as abelhas (Insecta:

Hymenoptera: Anthophila), as quais possuem papel ecológico fundamental, uma vez que são

elementos importantes no processo de polinização. O uso de pesticidas pode ser

reverberado em consequências danosas ao meio ambiente, uma vez que estudos recentes

apontam a convergência entre a alta mortalidade e a extinção de algumas espécies desse

grupo. Tendo em vista a relevância desse táxon, objetivamos apontar potencialidades da

animação ‘Bee Movie - A História de uma Abelha’ (DreamWorks, 2007) para tratar desse

tema. A partir da análise fílmica foi possível destacar que, apesar de possuir mais de uma

década da produção, o filme aborda questões atuais relevantes, uma vez que se caracteriza

como um produto cultural que desenvolve a importância da polinização de maneira lúdica e

atrativa em seu enredo. Por tratar-se de uma animação, a longa metragem é endereçado

principalmente para o público infanto-juvenil e, por conta disso, pode ser incorporado em

atividades pedagógicas na educação básica. A polinização é retratada em algumas cenas,

mas também é retratada a eventual ausência de realização desse processo pelas abelhas,

bem como a consequência da não-polinização e os seus efeitos negativos imediatos para

todo o ecossistema. O filme adota uma contextualização distópica, onde o futuro do planeta

depende da polinização exclusivamente pelas abelhas. Essa centralidade na questão

permite discorrer sobre os diferentes polinizadores e as diferentes formas de polinização. A

linguagem, de maneira geral, é bastante genérica e, por conta disso, não dificulta

abordagens em outro contexto, visto que a narrativa é inclusiva às demais faixas etárias.

Constitui uma maneira lúdica de desenvolver conteúdos em zoologia em diferentes níveis,

desde habitats, nichos ecológicos, até questões mais amplas relacionadas à ecologia e à

etologia dos insetos em geral, sobretudo da importância da polinização pelas abelhas à

sobrevivência de outras espécies. Possibilita discutir questões ambientais e o impacto

negativo de diversas ações antrópicas sobre o ecossistema, que posteriormente podem

acarretar problemas climáticos que, inevitavelmente, afetam o homem, a agricultura, os

animais e o equilíbrio do planeta. Esse produto cultural, portanto, constitui um instrumento

para o ensino, divulgação e popularização da ciência, pois destaca a biologia desses insetos

de forma atrativa, tornando possível elaborar estratégias lúdicas que promovam o interesse

pelo conhecimento.
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Diversão com bandeiras e zoologia cultural: a representação de animais nas

bandeiras nacionais

Marco Massao Kato
BioTrabalho: Grupo de Ensino & Assessoria – GBioTra

gbiotra@gmail.com

A representação das nações por bandeiras remonta à Idade Média, quando essas

começaram a ser utilizadas para demarcação de áreas e na forma de estandartes, a fim de

identificar exércitos e pelotões, além de organizar e sinalizar para que todos se deslocassem

em ordem e sincronismo durante batalhas. Hoje as bandeiras nacionais representam uma

nação soberana ou mesmo territórios e regiões dependentes, ainda que alguns desses

tenham administrações regionais. Foram analisadas 352 bandeiras oficiais de países e

regiões, de todos os continentes, onde foi feita a busca pela presença de qualquer

representante do reino Animalia, ou representações de seres mitológicos com características

semelhantes ao de qualquer animal não completamente humanoide. Posteriormente foram

analisados quais animais estavam presentes, sendo esses identificados até o menor nível

hierárquico de classificação biológica possível, e seu significado local, usando referências do

próprio país ou nação dependente, quando disponível. Foram encontrados 48 bandeiras

nacionais com representações animais, correspondendo a 13,59% do total de bandeiras

analisadas, sendo os grupos de animais presentes a classe Aves, com 27 presenças

(58,69%), seguido das classes Mammalia, com 22 (47,82), Reptilia, com duas (4,3%), além

de peixes e invertebrados, também com duas representação cada (4,34%). Desses, foi

possível chegar ao nível de espécie em 14 (30,46%), em sua maioria animais caraterísticos

da região, endêmicos ou considerados símbolos nacionais, como no caso de Papua-Nova

Guiné, que estampa em sua bandeira a silhueta da ave Paradisaea raggiana (Passeriformes:

Paradisaeidae), endêmica do país. Há casos também de relações comerciais, como no caso

das ilhas Falkland, que têm em seu brasão de armas uma ovelha (Ovies aries – Artiodactyla:

Bovidae), que representa a principal atividade comercial da região. Em 27 (58,69%) casos

estão representados seres mitológicos ou heráldicos, onde é claro observar a origem animal.

Esta pesquisa evidencia a importância da representação de animais na identidade histórica e

cultural de cada região, suas características econômicas e o reconhecimento da importância

ecológica da região e sua preservação como um símbolo do orgulho e riqueza nacional.
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‘A Reforma da Natureza’: a importância de Monteiro Lobato para o letramento

científico infanto-juvenil

Maristela Martins Tavares* & Odilon Vieira da Fonseca  
Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

*maristela.tavares2010@gmail.com

O universo criado por Monteiro Lobato no Sítio do Picapau Amarelo deu voz aos mais

diversos grupos zoológicos, uma prática incomum nos contos infantis, que, em geral,

costumam privilegiar alguns animais por sua beleza ou força física. Entre seus personagens

com referências zoológicas temos o Dr. Caramujo, a barata Carochinha, o “correio” Jabuti, o

peixe Príncipe Escamado, o Burro Falante conselheiro, o porco Marquês de Rabicó, os

besouros espiões, a Cuca (inspirada em um jacaré) e outros mais. Independentemente de

serem heróis ou vilões, esses são protagonistas ou possuem participação ativa,

possibilitando que a criança compreenda que todos possuem atributos que os fazem únicos

e capazes. Para evidenciar a importância de Monteiro Lobato para o letramento científico

infantil, apresentamos uma breve descrição da obra ‘A Reforma da Natureza’, publicada pela

primeira vez em 1941, em meio ao devastador cenário da Segunda Guerra Mundial. Lobato

antecipa-se ao fim do conflito no que se refere à reestruturação da Europa, palco de

inúmeras batalhas, e ao reestabelecimento da paz mundial, paralelamente propondo, pelas

mãos da Boneca Emília, a reforma da natureza. Fortemente influenciado pelas cartas do

público infanto-juvenil, com as mais variadas sugestões, Lobato demonstra em ‘A Reforma

da Natureza’ seu comprometimento em informar, de forma lúdica e simplificada, a

inviabilidade de algumas mudanças e de suas possíveis consequências, tudo isso com base

no conceito evolutivo de espécies. A história se passa no Sítio, quando Dona Benta e a

família viajam à Europa para participar de uma conferência pela paz mundial. Insatisfeita,

Emília recusa-se a ir, já que planejava reformar a natureza, onde para ela quase tudo estava

errado, começando então pela reforma dos animais. Sua reforma criou o passarinho-ninho,

colocou torneiras na vaca, reduziu as pernas da centopeia, fez insetos gigantes e muitas

outras coisas, provocando transtorno e desordem, fato que a obrigou a desfazer tudo. Dessa

forma, Lobato demostra a influência prejudicial de intervenções humanas na natureza, o que

pode levar a extinções e ao desequilíbrio do meio. Desde janeiro deste ano, a obra de

Monteiro Lobato passou ao domínio público, o que traz à tona a grandeza do legado do

escritor e a importância de sua obra. O fato de ter sido estigmatizado como racista e

eugenista, de nenhuma forma deve ser considerado para diminuir a importância de suas

histórias sob o ponto de vista do letramento científico dos jovens e as suas preocupações

com os problemas ambientais de seu tempo.
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O potencial de ‘Como treinar o seu dragão’ para a conservação de um anfíbio

ameaçado

Matheus Campos Drago
Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

matheusdrago96@gmail.com

O filme ‘Como treinar o seu dragão’ (2010), produzido pela DreamWorks Animation, é

ambientado na ilha fictícia de Berk, onde os combates entre vikings e dragões são comuns.

Soluço, protagonista, consegue capturar um dragão da espécie fúria-da-noite, mas,

comovido, se sente incapaz de enfrentá-lo. O protagonista acaba soltando-o e uma amizade

entre os dois é formada. O vínculo entre Soluço e Banguela, nome dado ao dragão, é

questionado pelos demais vikings ao longo da trama, enquanto o protagonista se esforça

para convencê-los de que é possível viver em paz unindo os dois lados. Um fato curioso é

que os fúrias-da-noite possuem semelhanças consideráveis com a salamandra Ambystoma

mexicanum (Caudata: Ambystomatidae), popularmente denominada axolote. A espécie é

conhecida por permanecer em estágio larvar por toda a vida e por sua elevada capacidade

de regeneração, o que acarreta seu amplo uso em pesquisas laboratoriais. No entanto, o

axolote encontra-se criticamente ameaçado e seus poucos hábitats naturais, alguns corpos

d’água mexicanos, encontram-se seriamente prejudicados. Sendo assim, Banguela poderia

ser utilizado como uma “bandeira” para a conservação da espécie, sendo útil em campanhas

educativas, projetos preservacionistas e como uma forma de tornar o axolote mais conhecido

pelo público. As semelhanças entre os dois incluem a forma física e a presença de certas

estruturas, a coloração escura e, curiosamente, o fato de ambas estarem ameaçadas e

serem raras em seus respectivos universos. Vale lembrar ainda que, em 2019, o terceiro

filme da franquia, intitulado ‘Como treinar o seu dragão 3: o mundo escondido’ introduziu uma

fêmea da espécie, chamada de fúria-da-luz por sua coloração branca. No mundo real, a

coloração clara também pode ser encontrada em alguns indivíduos de axolote. É preciso

mencionar, porém, que a presença de asas e escamas, a incapacidade de regenerar partes

do corpo e a realização de alguns comportamentos distanciam Banguela da espécie. Tais

diferenças, felizmente, não inviabilizam seu uso para a conservação. Essas poderiam,

inclusive, motivar discussões e contribuir ainda mais para que a sociedade venha a conhecer

e, consequentemente, proteger o axolote.
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Urubu, uma ressignificação rubro-negra

Matias de Oliveiras Freitas Murioni¹* & Júlia Mayer de Araujo²
1. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense

2. Departamento de Ciências Naturais, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

*matias.murioni@gmail.com

Urubu é uma palavra originária do tupi-guarani que significa “grande ave negra” - e é essa a

denominação mais popular à família Cathartidae (Cathartiformes), os chamados abutres do

Novo Mundo, que têm como característica seus hábitos necrófagos e distribuição vasta pelo

continente latino-americano. Em 2019, fez 50 anos que o Clube de Regatas do Flamengo

mudou seu antigo mascote, o personagem Popeye - um grupo de torcedores do clube rubro-

negro carioca soltou um urubu-de-cabeça-preta, Coragyps atratus, no meio do estádio do

Maracanã com a bandeira do time amarrada, em jogo decisivo contra o rival Botafogo.

Devido ao fato da grande parte dos adeptos rubro-negros e dos próprios jogadores

visualizarem o urubu como uma provocação ofensiva, após sua presença no estádio trazer

sorte ao resultado da partida, sua imagem foi ressignificada como o símbolo flamenguista. O

mascote, oficialmente batizado como “Samuca” em 2000, é conhecido entre os torcedores

simplesmente como “Urubu”. Apesar da espécie oficial do mascote do Flamengo ser o urubu-

de-cabeça-preta, frequentemente ele é representado como um urubu-de-cabeça-vermelha,

Cathartes aura, devido à sua coloração se aproximar das cores oficiais do clube; entretanto o

urubu-de-cabeça-preta tem maior presença no território brasileiro e voa quase sempre em

bando, ao contrário do urubu-de-cabeça-vermelha, representando mais a torcida rubro-

negra. Há ainda quem se refere erroneamente ao mascote chamando-o urubu-rei

(Sarcoramphus papa), entretanto essa espécie é mais colorida e não é encontrada em

ambiente urbano. O urubu é uma das poucas espécies silvestres brasileiras que são

mascotes de times nacionais. A ressignificação dessa imagem do urubu-de-cabeça-preta a

partir de um manifesto desrespeitoso da torcida rival fez com que o clube moldasse parte da

sua identidade em torno do mascote, popularizando, por exemplo, o apelido de Ninho do

Urubu - uma aparente incongruência, uma vez que os urubus utilizam-se de cavidades como

de floreiras, churrasqueiras e edifícios em espaços urbanos para botarem seus ovos - dado

ao Centro de Treinamento George Helal, utilizado pela equipe de futebol profissional e pelos

jogadores de base.
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Level Up! A zoologia presente em ‘Ragnarök Mobile: Eternal Love’

Oséias M. Magalhães1,2* & Paula F. Grossi2

1. Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ

2. Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

*biooseiasmartins@gmail.com

‘Ragnarök Online’ é um Massively Multiplayer Online Role-playing Game (MMORPG)

desenvolvido pela empresa sul-coreana Gravity Corp para computadores (PC) desde 2004,

obtendo enorme sucesso mundial. No Brasil, foi o primeiro MMORPG traduzido oficialmente

para a língua portuguesa. Em 2018 a franquia ganhou nova expansão, denominada

‘Ragnarök Mobile: Eternal Love’ (RM), trazendo todos os elementos clássicos para as

plataformas Android e iPhone. Seus cenários foram baseados em mitos e lendas da cultura

nórdica. Como a grande maioria dos jogos de MMORPG, Ragnarök possui uma base de

criaturas inspiradas em animais reais, devido à grande diversidade morfológica e

comportamental, além de seres do imaginário. O objetivo deste trabalho foi identificar de

acordo com as estruturas morfológicas, até o menor nível taxonômico possível, todas as

espécies animais representadas nos monstros de RM. O jogo possui 197 monstros, desses

foram encontrados 91 inspirados em animais, apresentando a seguinte distribuição: 43

vertebrados (47,2% - Chordata: Vertebrata: Amphibia [3]; Aves [7]; Mammalia [29]; Reptilia

[1]; Teleostei [3]), 29 invertebrados (31,9% - Arthropoda: Insecta [25]; Malacostraca [1];

Myriapoda [1]; Cnidaria: Hydrozoa [2]; Scyphozoa [1]) e 18 de indivíduos zoomórficos

(20,9%), que apresentam características mistas entre diversos animais e objetos

impossibilitando sua identificação, como por exemplo indivíduos que possuem apêndices de

répteis, tronco de mamífero, cabeça de inseto e maquinários anexos. Nesse grupo, ainda

foram inclusos seres que detêm personificações draconianas inspiradas em animais, porém

que dificultam sua classificação. A zoologia vem demonstrado presença expressiva em

diversos ramos da cultura popular, não sendo diferente em ‘Ragnarök Mobile’. Porém, os

animais são utilizados como personagens inimigos ou como portadores de objetos valiosos,

a serem explorados, podendo, desse modo, atribuir um impacto negativo e/ou condição de

inferioridade em sua imagem no mundo real.

Palavras-chave: animais; cultura popular; Role-playing Game; taxonomia.
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Procurando Nemo em sala de aula

Paula Tarcitano Panceiro
Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

paula.panceiro@gmail.com

O personagem Nemo, do filme ‘Procurando Nemo’ (Disney/Pixar, 2003), é um peixe da

espécie Amphiprion ocellaris (Perciformes: Pomacentridae), também conhecido vulgarmente

como peixe-palhaço, que, com o filme, ficou muito popular, assim como vários outros

personagens. O filme conta sua história, ilustrando como plano de fundo as relações entre os

animais marinhos que compartilham o convívio com ele ou que participam de sua aventura.

Levando em consideração o vasto campo da ecologia e os exemplos que ocorrem no caso

da ecologia marinha, foi montado um plano de aula para o 8º ano do ensino fundamental,

tendo como base os conceitos das relações intraespecíficas e interespecíficas (relações

ecológicas), utilizando exemplos observados no filme. Os corais foram citados para falar

sobre as relações intraespecíficas harmônicas. Eles constituem a maior parte do cenário do

filme, logo, não poderiam ser deixados de lado. Os corais formam colônias em que, ao

contrário do que ocorre com as sociedades, não existe divisão de funções entre os

participantes. Nas sociedades, os indivíduos da mesma espécie associam-se de modo que

existam funções cooperativas bem definidas. No filme, esse tipo de relação pode ser

exemplificado na cena em que Dory é capturada por uma rede junto com outros peixes. Para

evitar que os pescadores consigam puxar a rede para a superfície, todos os peixes devem

nadar para baixo, fazendo força na direção contrária e, dessa forma, dificultando que eles

sejam puxados pelos pescadores para fora d’água. Aqui há uma definição clara da tarefa de

cada peixe, que seria nadar para baixo. Foram feitas associações não só conceituais como

também por meio de imagens para exemplificar os textos e o conteúdo a ser passado. Após

a exibição de trechos do filme por meio de um datashow, foi aplicado um questionário

levando em consideração os conceitos apresentados na aula expositiva, com o intuito de

capacitar os alunos a identificar tais relações e fazer a correlação com os personagens do

filme. O questionário incluía perguntas sobre quais relações ecológicas poderiam ser

observadas no filme, pedindo como exemplo uma cena ou personagem, seguido da

explicação. Houve dúvidas sobre a diferença entre os tipos de relações, como, por exemplo,

entre sociedades e colônias, o que pode ser bem esclarecido com as cenas do filme. Através

desse recurso os conceitos ficam mais acessíveis para os alunos, já que podem ser

observados em uma mídia de interesse dos mesmos. O questionário foi corrigido em sala

com a participação da turma. Durante essa correção, foi visível a maior facilidade dos alunos

em assimilar o conteúdo através dos exemplos do filme. Além da melhor compreensão do

tema, foi possível notar maior interesse de todos, diferente das aulas de slide show apenas

expositivas.

Palavras-chave: ecologia; educação; lúdico.
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Pokémon: uma nova abordagem para o ensino da paleontologia

Rafael Gomes Ribeiro¹*; Daniel Faustino Gomes¹,²; Uiara Gomes Cabral¹,² & Maíra Moraes¹,³
1. Universidade Veiga de Almeida

2. Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro

3. Universidade do Estado do Rio de Janeiro

*rafael.ribeiro@uva.br 

Os desenhos animados e figuras com coloração forte sempre chamaram a atenção do

público juvenil. Mesmo nos casos em que há grande variedade de nomes, alguns com

gramática e fonética difíceis, como ocorre na aclamada franquia Pokémon, os jovens

aparentam ter uma maior facilidade de assimilação nesse tipo de contexto. O lançamento do

jogo ‘Pokémon Go’ trouxe para os professores de Ciências uma possível ferramenta de

ensino, pois nesse jogo podem ser encontrados Pokémon animais e vegetais, sem falar do

aparecimento de fósseis. Isso gerou uma aproximação do universo Pokémon ao conceito da

paleontologia e das mudanças ambientais ao longo da história da Terra. Mesmo durante a

graduação, existe grande dificuldade de entendimento dos diferentes ambientes e

organismos que já existiram, por se tratar de um assunto muitas vezes abstrato. Isso

demonstra que a apresentação desses conceitos no início da formação básica, onde se

começa a criar um pensamento crítico das variações de diversidade animal e do ambiente,

poderia facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, o objetivo do presente

estudo é utilizar os 22 Pokémon fósseis, relacionados com seu período de ocorrência e com

as mudanças ambientais ocorridas durante a sua vida na Terra, para auxiliar nas aulas de

paleontologia no ensino médio. Para isso, montamos uma tabela de tempo geológico, do

período Cambriano ao Cretáceo, com os Pokémon fósseis - por exemplo, Tyrunt/Tyrantrum,

uma representação do mais famoso dinossauro, Tyrannossaurus rex (“T-rex”), vivente do

final do Cretáceo; Kabuto/Kabutops, representando a classe Trilobita; Archen/Archeops, uma

homenagem ao primeiro exemplar conhecido do elo entre os dinossauros e aves,

Archaeopteryx - e informações acerca do ambiente em que viviam, suas mudanças quanto

ao Bauplan (plano corporal) e como se deu a sua extinção. Novas táticas para captar a

atenção dos alunos se fazem necessárias visto à gama de itens apelativos aos quais os

alunos são expostos, como por exemplo a utilização do celular para acesso a conteúdo fora

da temática em questão durante as aulas. É nesse sentido que o uso do lúdico é uma das

melhores ferramentas para tentar trazer temas atuais para a sala de aula, estimulando dessa

forma uma maior participação, o que facilita no processo de construção do conhecimento

pelos alunos. Competir com as possíveis distrações, ainda mais para abordar um tema

complexo, e que exige a interpretação e imaginação de situações que não podem ser

vivenciadas atualmente, é uma árdua missão. Dessa maneira, é imprescindível a utilização

de diferentes metodologias de ensino para tentar aproximar o aluno de forma mais

confortável ao conteúdo proposto.

Palavras-chave: didática; ferramenta lúdica; metodologia.
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Reconhecimento e identificação dos elasmobrânquios presentes no filme ‘Procurando

Dory’ (‘Finding Dory’)

Rafael Souza Laurindo*; Lucas de Almeida Leite; Paulo Holz de Souza & Inah Sátiro
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas, Universidade Federal do Espírito Santo 

*rafaelsouzalaurindo@gmail.com

‘Procurando Dory’ (‘Finding Dory’ – Disney, 2016) é a sequência do filme ‘Procurando Nemo’

(Finding Nemo – Disney, 2003), uma das animações com maior repercussão produzidas pela

Pixar Animation Studios. ‘Procurando Dory’ tem como foco a busca pela família da

protagonista, a cirurgiã-patela Dory, que sofre de amnésia. Após ter flashbacks de sua antiga

vida, Dory parte em uma jornada à procura de seus pais. O objetivo do trabalho foi o

reconhecimento e identificação dos elasmobrânquios representados no filme e a correção de

possíveis erros apresentados. Foram utilizadas chaves taxonômicas para a identificação das

espécies observadas no filme ao menor nível taxonômico possível. Os elasmobrânquios

encontrados foram a arraia, apresentada como o professor Tio Raia, e o tubarão chamado

Destiny. Os indivíduos pertencentes à família Myliobatidae (Myliobatiformes) são

identificados por apresentarem coloração escura de cinza a preto, com representantes do

gênero Aetobatus apresentando manchas arredondadas no dorso, o que auxiliou na

associação do personagem Tio Raia a esse grupo. Possivelmente a personagem trata-se da

espécie Aetobatus narinari, porém não é possível afirmar a identificação devido à ausência

de algumas características relevantes, tais como: coloração dorsal com fundo castanho-

escuro ou oliváceo-escuro; cabeça destacada e elevada do disco, com a ponta do focinho

levemente arredondada e curta; cauda longa e afiada, com a presença de um a cinco

esporões. Vale ressaltar que o comportamento de migração citado no filme como “migração

das arraias’’ é compatível com o das arraias do gênero Aetobatus, que realizam uma

migração sazonal. Destiny pode ser identificada como um tubarão-baleia, espécie Rhincodon

typus (Orectolobiformes: Rhincodontidae), o maior dos peixes, caracterizado pela coloração

azul, cinza ou marrom com machas brancas ou meio amareladas em faixas verticais. Dentre

os elasmobrânquios, R. typus possui uma morfologia atípica, como a presença de uma

grande boca terminal; duas nadadeiras dorsais; olhos pequenos, encontrados na lateral da

cabeça; dentes reduzidos, não numerosos; cinco fendas branquiais; e nadadeira caudal

assimétrica. A personagem Destiny apresenta corretamente as características principais da

espécie, porém, as fendas branquiais e o tamanho dos dentes não puderam ser visualizadas

no filme. Vale ressaltar que a protagonista Dory refere-se à Destiny como sendo uma baleia,

erro relevante na caracterização da espécie. Entende-se que o filme é uma animação e que,

apesar dos erros observados, pode ser utilizado como uma ferramenta de grande

importância para as áreas de zoologia e ecologia.
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Criaturas, meteoros e narrativas: vivenciando ecologia e evolução com ‘Molukas’

Raphael Muniz Monteiro1; Raissa Chiabay Hofmann2; André Barreto2 & Mateus Melotti3

1. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

2. Universidade Federal do Espírito Santo

3. Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Espírito Santo

euchromastudio@gmail.com

‘Molukas’ é um jogo autoral para dispositivos móveis que começou a ser produzido em

novembro de 2018. Seu nome foi inspirado nas Ilhas Molucas, situadas na Indonésia, onde

Alfred Russel Wallace realizou parte das suas pesquisas. É um jogo de cartas que se passa

em turnos, onde jogadores disputam pela sobrevivência de suas populações, modificando

nichos ecológicos, reproduzindo e resistindo a eventos, catástrofes e competições. Primeiro

o jogador irá escolher um conjunto de criaturas baseadas em uma grande diversidade de

táxons, incluindo mamíferos, répteis, anfíbios e peixes. Durante o jogo, três terrenos com

diferentes quantidades de recursos podem ser explorados pelo jogador. O usuário precisa

superar adversários alterando o fluxo da partida com cartas, ganhando o que possuir a

população sobrevivente. Existem quatro tipos de cartas: Adaptações, Eventos, Sobrevivência

e Catástrofes. As primeiras adicionam características às populações, mudando sua

estratégia de sobrevivência. Eventos têm seu efeito causado instantaneamente e afetam

terrenos ou populações. O jogador regula a alimentação e reprodução de suas populações

com as cartas de Sobrevivência. Por fim, as Catástrofes causam extinções e modificam os

recursos dos terrenos. Os jogos inserem processos lúdicos e cognitivos no ensino, se

tornando ferramentas pedagógicas eficientes para a aprendizagem de conteúdos, além de

potencializar a apropriação do conhecimento pelos estudantes. Por promover a interação

entre usuários de forma descontraída, eles estimulam a participação social em sala e

horizontalizam as relações professor-aluno. Na esfera dos aplicativos para dispositivos

móveis surge a aproximação de uma linguagem cotidiana, incentivando maior engajamento

cognitivo, emocional e motor dos alunos. Em Molukas, cada partida pode ser traduzida em

uma narrativa onde o jogador utiliza das linguagens narrativas e paradigmáticas para explicar

os seus acontecimentos. Ao redigir, o estudante se posiciona no centro do que está sendo

narrado, expondo sua subjetividade e produzindo um material diagnóstico sobre sua relação

com conteúdos biológicos. Durante suas aplicações, o jogo também demonstrou ser um

material útil para a categorização dos conteúdos narrados pelos estudantes, e atualmente

segue em processo de validação como ferramenta pedagógica.
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A relação da série ‘Amphibia’ com a zoologia cultural

Rauane Moraes de Barros*; Joelma Ferreira de Lima & Maíra Moraes
Universidade Veiga de Almeida

*rauane.barros.10@gmail.com

A zoologia cultural é uma área da ciência que utiliza de meios como séries e histórias em

quadrinhos para facilitar o ensino de Biologia. ‘Amphibia’ é uma série animada estadunidense

produzida pela Disney e que estreou nos Estados Unidos em 17 de junho de 2019, contendo

apenas uma temporada. No Brasil, o desenho já está sendo transmitido em sua versão

dublada pelo Disney Channel e Disney XD. A história se inicia com uma menina chamada

Anne Boonchuy, que, após roubar uma caixa de música misteriosa, acaba sendo

transportada para Amphibia, um mundo dominado por anfíbios falantes, no qual ela vai viver

várias aventuras para desvendar a região onde foi parar. Como companhia, Anne conta com

a família Plantar, composta por Sprig, Polly e seu avô Hop Pop, que lhe oferecem comida,

moradia e lhe ensinam os costumes de Amphibia, como comemorar seus feriados, comer

insetos, pilotar lesmas e evitar manter o contato com o capitão Grime, grande inimigo dos

protagonistas da série. Enquanto Grime deseja dominar Amphibia com uma personalidade

autoritária, a família Plantar é mais afetuosa, principalmente Sprig e Polly, que são bastante

enérgicos e tentam encorajar Anne a viver diversas aventuras. Jovens e irresponsáveis, os

irmãos são o ponto cômico da série, já seu avô é mais sério, pois pretende livrar Amphibia do

controle do vilão, se tornando seu principal alvo. Diante disso, o objetivo deste trabalho é

propor a série Amphibia como uma ferramenta no ensino de zoologia para o ensino

fundamental II. O levantamento dos dados científicos que podem ser utilizados em sala de

aula foi realizado com base nas características do grupo Amphibia apresentadas em livros

didáticos de zoologia, comparadas com as características zoológicas visíveis nos

personagens em cada episódio. No enredo da série pode-se observar uma grande

diversidade de animais vertebrados e invertebrados, como moluscos, insetos, répteis,

anfíbios e mamíferos. Além disso, foram observadas as interações ecológicas entre os

animais presentes no show, as diferentes fases do ciclo da vida dos anfíbios anuros, entre

outros aspectos. No último episódio da série, é ressaltada uma diferenciação entre os tipos

existentes de anuros, como sapos, pererecas e rãs, e suas variações em relação à coloração

e morfologia corporal. É importante salientar que, além das características verdadeiras,

também podem ser encontradas na série algumas que não correspondem à realidade, como

o fato dos anuros apresentarem dentes e não serem tão dependentes da água, como é o

caso do girino Polly. Características verdadeiras e falsas são importantes para se iniciar uma

discussão em sala de aula com os alunos. Sendo assim, concluímos que o show pode ser

uma boa ferramenta para o ensino de zoologia, visto que apresenta as informações

zoológicas de uma forma simples e de fácil compreensão para o seu público-alvo, mostrando

que o lúdico pode atuar como um grande aliado para o ensino de Ciências.
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A fauna monetária

Regina Esther Maciel1*; Vinícius de Menezes Estrela Santiago1; Romulo Fagundes Sodré1; 

Elidiomar Ribeiro Da-Silva1 & Luci Boa Nova Coelho2

1. Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

2. Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro

*regnamaciel2@gmail.com

O prédio que abriga o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro, foi

construído para acomodar a Associação Comercial do Rio de Janeiro, posteriormente

utilizada como sede do pregão da Bolsa de Fundos Públicos e do Banco do Brasil. Após a

transferência da sede do Banco do Brasil, o mesmo foi transformado em um centro cultural,

graças à bela arquitetura e simbolismo histórico. A exposição usada como fonte para as

imagens do trabalho trata da trajetória da moeda comercial desde suas formas primitivas até

a atualidade, com exemplos referentes às diferentes nações. Dentre as modificações

sofridas pelas moedas ao longo do tempo, estão a adição de decoração, o que,

frequentemente, inclui a utilização de representações de animais. Os bichos podem

simbolizar virtudes, localidades e as mais diversas organizações, e sua presença nas

distintas manifestações culturais é estudada pela chamada zoologia cultural. Foram

analisadas todas as cédulas expostas na sessão de mostras visuais intitulada ‘Galeria de

Valores’, no CCBB. Aquelas contendo representações animais foram fotografadas e

posteriormente usadas como base para classificação. Os animais encontrados foram

separados em tabelas, usando a ordem como critério, e, em seguida, quantificados. Foram

calculadas as porcentagens em relação ao total de moedas e a representatividade das

moedas decoradas com animais, no Excel (Office 2016). Das 452 cédulas analisadas, 86

(19,02%) ilustravam representações animais, sendo 14 sem identificação. As ordens que

mais se destacaram foram: Carnivora, Artiodactyla e Perissodactyla, com 11,32% cada,

seguidas de Accipitriformes (8,13%), Squamata (6,97%) e Lepidoptera (4,65%). Em 27,90%

das células, os animais estavam em um brasão. As localidades que se destacaram por

possuir um maior número de animais em suas cédulas foram a América do Sul (33,3%),

seguida da África (14,9%), Europa (13,8%) e Oceania (12,6%). O número de representações

animais encontradas foi menor do que o esperado, isso pode ter ocorrido por conta da

seleção feita pelos organizadores da exposição. A expressiva presença de leões (Panthera

leo – Carnivora: Felidae) pode ser justificada pelo seu simbolismo, representando justiça,

força e lealdade. Os cavalos (Equus ferus caballus – Perissodactyla: Equidae), por sua vez,

estavam em sua maioria relacionados com agricultura e transporte em seus diversos

aspectos, sendo utilizados nessas funções também na atualidade.
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Animal Catcher, uma pokédex real

Rhayan Gabriel de Sousa Silva 
Universidade Federal Norte do Espirito Santo

rhaygs@gmail.com

O Animal Catcher é um banco de dados em crescimento que mescla espécies zoológicas ao

universo Pokémon. Esse banco de dados está disponível em um perfil de rede social que foi

criado em março de 2018 (https://www.instagram.com/animalcatcher.ac/?hl=pt-br), com

intuito de reunir e armazenar, de forma pessoal, informações do máximo possível de

animais. Similar à função de uma pokédex, o guia de bolso que os personagens do anime

Pokémon (criado em 1997) utilizavam para catalogar os diversos monstrinhos, por enquanto

a pagina conta com 51 publicações envolvendo diversos filos, como por exemplo Mollusca,

Arthropoda e Chordata. É difícil dizer que determinado filo tenha despertado maior interesse,

mas pode-se afirmar que quanto mais derivadas e incomuns são as espécies, maior é a

interação do público com a página. Com o passar do tempo, o alcance se expandiu e desde

então a página tomou um rumo diferente, deixando de ser pessoal e se tornando um veículo

zoo cientifico. Seguindo a mesma forma de classificação da pokédex, todos os animais

encontrados são registrados em fotografias, identificados, complementados com uma breve

descrição da espécie, gerando algo como uma cyber coleção zoológica. O Animal Catcher

funciona como um quiz: em um dia é publicada a fotografia dos animais no storie e no dia

seguinte é revelado o nome da espécie. Por fim, cerca de três fotos do animal são

publicadas no perfil, seguidas de uma legenda no modelo de classificação de uma pokédex,

incluindo número de tombo, nome popular e cientifico (sempre que possível), além de uma

tipagem fictícia a partir de características físicas, hábitats e hábitos de vida, similar à ideia do

anime, que inclui 18 tipos, dentre eles: água, fogo, metal, planta, elétrico, entre outros. Na

legenda também é incluída a natureza do animal quanto à personalidade, assim como o

estágio de vida atual, o status em que o animal se encontra e uma breve descrição sobre a

espécie. Por mais que a ciência esteja em todos os lugares, o acesso a ela não é a realidade

para muitas pessoas. A grande maioria não sabe ou não possui uma forma de acessar essas

informações. Visando a solução para esse impasse, podemos utilizar as mídias sociais,

atualmente implantadas de forma comum e de fácil acesso na sociedade. A integração da

ciência com a mídia digital se tornou uma ferramenta funcional e eficiente na veiculação de

informações. A caracterização lúdica torna a informação atrativa e divertida, despertando o

interesse do leitor. A página digital do Animal Catcher mescla a temática de Pokémon com

informações zoológicas reais, através de jogos (os pokégames) e votações (as Top

coordenações), entre outras atividades. Dessa forma, o público se integra de forma interativa

à realidade da ciência, enquanto traz à tona toda a temática do anime Pokémon.
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A releitura do folclore africano nas produções DC e Marvel

Tainá Boa Nova Ribeiro Silva1* & Luci Boa Nova Coelho2

1. Casa de Oswaldo Cruz, FIOCRZ

2. Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro

*tainasilva.98@outlook.com

A lenda de Anansi, originária das tribos de Ashanti, Gana, é uma das mais importantes do

folclore africano. Geralmente a aparência de Anansi é de uma aranha com traços de homem.

A lenda conta que, quando a Terra era nova, não havia histórias para se contar pois Nyame,

o deus do céu, as guardava em um baú de madeira. O deus aranha, curioso e esperto,

queria as histórias para contar aos homens. Assim, teceu uma teia de prata do chão até o

céu e subiu até Nyame. Ao pedido de Anansi, Nyame respondeu gargalhando que o preço

das histórias seria a troca por Osebo, o leopardo de dentes terríveis, Mmboro, marimbondos

que picam como fogo, e Moatia, a fada que ninguém nunca viu. Anansi aceitou o desafio e

Nyame, desacreditando o pequeno e fraco deus, gargalhou novamente. Anansi, esperto,

ludibriou o faminto leopardo, amarrando-o com cipó; enganou os marimbondos, oferecendo

abrigo da chuva, prendendo-os em uma cabaça; atiçou a ira da fada que, em luta, acabou

presa a um artefato cheio de cola. Anansi levou os tesouros até o trono de Nyame. O deus

do céu, feliz, entregou o baú proclamando que as histórias para sempre seriam chamadas de

as histórias do homem aranha. Anansi levou o baú até a aldeia e, ao abri-lo, espalhou as

histórias por todo o mundo. Tão rica e importante, a lenda foi incorporada pela DC Comics

na série de animação ‘Super Choque’. O personagem Kwaku Anansi (deus da trapaça)

ganha de Nyame os poderes de contar histórias e da imaginação, depois de capturar três

vilões: Osebo (leopardo, vilão principal), Mmboro (vespa gigante) e Onini (ser sem pernas e

boca de cobras no lugar de mãos), colocando os poderes em um amuleto, a aranha dourada

de Ashanti. Todo o humano que carregasse o nome Anansi, receberia o amuleto de poder,

com o dever de protegê-lo. A Marvel Comics trouxe a lenda para as HQs em TERRA-616,

onde Anansi é um dos "vodu", raça de seres extradimensionais, ainda adorados como

deuses pelas tribos da África. Foi o primeiro Homem-Aranha, usando seus poderes para

atravessar a África e ver tudo que tinha a ser visto. Desejando mais conhecimento,

barganhou seu eterno serviço com Nyame, deus do céu, e sumiu do mundo mortal,

transmitindo seus poderes e conhecimentos. Além dos poderes comuns de deuses africanos,

A. Nancy, seu disfarce humano, manipula energias mágicas ambientes. Já em TERRA-7082,

o deus aranha, procurou seu pai, o deus do céu, pois não queria apenas o poder de

modificar histórias, queria o poder de controlar as pessoas. Partiu, então, à procura da

orquídea aranha, a fim de inalar o seu pólen. Foi parado pelo deus das abelhas, o qual

acabou vencendo com ajuda dos espíritos elementais. Mesmo com a vitória, resolveu não se

apropriar do pólen e do poder, por entender que traria problemas futuros. A inclusão de

lendas nas produções consagradas e mundialmente distribuídas constitui um ganho para a

cultura pop, divulgando temas para um público geralmente distante desse conhecimento.
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Tubarões: divinos no oriente e profanos no ocidente?

Thaís da Silva David & Waldiney Mello*
Instituto de Aplicação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

*neymello.ictio@gmail.com

Os tubarões formam um grupo parafilético de elasmobrânquios, que divergiu entre os

Chondrychthyes durante o Ordoviciano (há cerca de 450 milhões de anos). Existem

aproximadamente 500 espécies viventes no mundo. Entretanto, apesar da pouca diversidade

específica, os tubarões têm várias inserções nas culturas humanas. Os tubarões

representam, historicamente, um importante recurso econômico para diversas civilizações,

principalmente para consumo e extração de óleo do fígado e uso da pele na indústria de

couro. Por serem predadores de topo de cadeia alimentar, também são vistos como animais

a serem temidos no imaginário popular de várias culturas. O presente estudo contrasta as

imagens divina e profana dos tubarões entre culturas ocidentais e orientais. No ocidente, a

cultura greco-romana foi a primeira a registrar estudos anatômicos que colocaram os

tubarões como animais de interesse científico. Entretanto, esse conhecimento se

apresentava restrito às elites intelectuais desde Aristóteles - com altos índices de

analfabetismo funcional em várias civilizações humanas, o conhecimento popular acerca da

biologia dos tubarões se construiu paralelamente ao científico. Isso reforçou a criação de

uma imagem divina dos tubarões em diversas culturas. Na Ásia, a biogeografia de ilhas com

culturas muitas vezes isoladas favoreceu a diversificação da imagem sagrada dos tubarões

no oriente. Nas ilhas Fiji, por exemplo, os tubarões fazem parte dos mitos sobre a criação do

mundo e representam ancestrais dessas populações humanas. Dakuwaqa é um dos deuses

tubarões com metade do corpo humana, reverenciado como um guardião dos pescadores, a

quem é atribuído o sucesso na pesca. Essa interpretação cultural é explicada por serem os

tubarões predadores de topo e controladores naturais de estoques pesqueiros. Algumas

culturas do Indo-Pacífico utilizam ainda partes de tubarões para criarem objetos

ornamentais, ritualísticos ou armas, principalmente com dentes fósseis ou atuais. Por serem

mais abundantes nessas regiões, cações como o tubarão-tigre Galeocerdo cuvier

(Carcharhiniformes: Carcharhinidae) e o tubarão-branco Carcharodon carcharias

(Lamniformes: Lamnidae) são bem conhecidos em objetos ritualísticos. Embora as culturas

orientais vejam os tubarões como divinos, as ocidentais atribuíram visões opostas e mais

"profanas". Nas Américas, diversas populações conectam aos tubarões uma imagem de

animais perigosos e sanguinários. Essa imagem mais profana do que sagrada se disseminou

ainda mais através das mídias e do desconhecimento científico. Percebe-se que a visão

divina dos tubarões se manifesta principalmente em culturas mais antigas, como as orientais,

e muda para o profano nas culturas ocidentais.

Palavras-chave: elasmobrânquios; mitologia; zoologia.
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A fauna real: animais representados na moeda brasileira

Thais Ferreira de Oliveira Magalhães*; Camila Nogueira Lopes da Silva &

Fernanda Avelino-Capistrano
Centro Universitário São José

*thaiismag@hotmail.com

A impressão de figuras de animais em moedas e/ou cédulas de dinheiro é algo muito comum

em diversos países. Em geral, são animais populares ou que possuam uma grande relação

com a identidade do país. No Brasil, o uso da imagem de animais endêmicos de nossa fauna

no dinheiro iniciou-se a partir de 1992, possivelmente influenciado pela Conferência das

Nações Unidas de 92 (ECO-92), realizada no Rio de Janeiro. O real, diferentemente dos

papéis-moedas anteriores, não trouxe personalidades da história nacional nas cédulas, mas

sim animais de nossos biomas. Diversas opções de nossa fauna foram pensadas, mas as

espécies escolhidas a serem cunhadas foram: Amazilia lactea (Apodiformes: Trochilidae)

(beija-flor-de-peito-azul) para a nota de um real (fora de circulação); Eretmochelys imbricata

(Testudinata: Cheloniidae) (tartaruga-de-pente) para a nota de dois reais; Ardea alba

(Pelecaniformes: Ardeidae) (garça-branca-grande) para a nota de cinco reais; Ara

chloropterus (Psittaciformes: Psittacidae) (arara-vermelha) para a nota de dez reais;

Leontopithecus rosalia (Primates: Callitrichidae) (mico-leão-dourado) para a nota de 20 reais;

Panthera onca (Carnivora: Felidae) (onça-pintada) para a nota de 50 reais; e Epinephelus

marginatus (Perciformes: Serranidae) (garoupa) para a nota de 100 reais. Dessa forma, o

objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento sobre dados de conservação dos

animais (segundo a IUCN) presentes em notas de real, bem como sua endemicidade. Assim,

foram analisados os sete tipos de notas, sendo seis em circulação e uma fora de circulação.

Em relação à conservação, nem todas as espécies encontram-se sob ameaça, sendo três

classificadas como pouco preocupante (arara-vermelha, garça-branca-grande e beija-flor-de-

peito-azul), uma considerada quase-ameaçada (onça-pintada), duas classificadas como em

perigo (garoupa e mico-leão-dourado) e uma em perigo crítico (tartaruga-de-pente). Em

relação à endemicidade das espécies, apenas uma, o mico-leão-dourado, é de fato nativa do

Brasil, sendo encontrada no Rio de Janeiro. Outras espécies, como a onça-pintada, a arara-

vermelha e o beija-flor-de-peito-azul, possuem uma distribuição entre diversos países da

América do Sul e Central, não sendo assim totalmente endêmicas do Brasil, apesar da

identificação com a cultura nacional. A garoupa, a garça-branca-grande e a tartaruga-de-

pente vão além disso, sendo espécies com ampla distribuição mundial. Dessa forma, fica

claro que, apesar de termos um potencial meio de divulgação, esse ainda está limitado à

divulgação de espécies carismáticas, negligenciando aquelas nativas e que, de fato, se

encontram ameaçadas de extinção.

Palavras-chave: conservação; dinheiro de papel; endemicidade; fauna carismática.
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Entre vilões e heróis: referenciais da zoologia nos desenhos da série de animação

‘Ben 10’

Thayanne dos Santos Silva1; Luiza Matuck Miranda Santos1 & Arlindo Serpa Filho1,2*
1. Faculdades Integradas Maria Thereza

2. Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, FIOCRUZ

*serpafilhoa5@gmail.com

‘Ben 10’ é um desenho animado, criado pelo grupo Man of Action e produzido pelo Cartoon

Network, que mostra um garoto possuidor de um relógio alienígena, conhecido como

‘’Omnitrix’’, que lhe dá a competência de se transformar em seres alienígenas ou mutantes.

Nesse desenho podem ser assinalados personagens mutantes, classificados como heróis ou

vilões. O mais interessante é que muitos deles foram criados combinando características de

um ou dois vertebrados, de dois invertebrados ou, por várias vezes, de invertebrados e

vertebrados, acompanhando não só sua morfologia externa, mas também comportamento.

Enumeramos 84 personagens como, por exemplo: Acelerado (gato alienígena), Ameaça

Aquática (craca), Anfíbio (celenterado), Aquático (peixe pulmonado), Armatu (tatu), Arraia-a-

Jato (arraia), Arthropode (caranguejo), Besta (diabo-da-tasmânia), Bigotóide (castor),

Blitzwolfer (lobo), Bloxx (gorila), Bulfrag (rã), Chamalien (lagarto), Cocorocóide (galo/falcão),

Couraça (jabuti), Cuspidor (lampreia/baiacu), Enxurrada (Porifera), Estrela Polar

(Crustacea/ofiuróide), Fantasmafrio (Chiroptera), Iguana Ártica (tubarão/iguana), Lula

Cósmica (lula), Macaco-Aranha (gorila/aranha), Massa Cinzenta (anuro), Portaler (tatuzinho-

de-jardim), Rath (tigre), Tartagira (tartaruga), Vompiro (morcego), Walkatruta (piranha),

Besouro (inseto), Crashhopper (gafanhoto), Escarábola (escaravelho), Friagem

(mariposa/borboleta), Insectóide (libélula), Argit (roedor), Aves de Pedra (gaivota), Cabeça de

Bolha (Arthropoda), Canguru (canguru), Caracol (caracol terrestre/molusco marinho), Chupa-

Cabra (ratazana), Crujo (urso/lobo), Crustáceos Alienígenas (caranguejo), Cão-da-Pradaria-

Mutante (cão-da-pradaria), Diagon (polvo/lula), Dr. Psychobos (caranguejo uçá), Muroids

(tatu-bola), Panunciano de Khyber (felino), Clancy (inseto/humano), Formigas Gigantes

(formigas), Insecto-Cobra (inseto/cobra), Lepidopterrano (libélula/outro inseto), Maurice

(barata/humano), Mosquito Mutante (mosquito), Pulgas Hulex (pulgas/baratas), Rodillias

Dentia (besouro) e Sydney (barata/humano). Desses 84, 29 são invertebrados, 38

vertebrados, quatro vertebrados + invertebrados, quatro invertebrados + vertebrados, seis

vertebrados + vertebrados e três invertebrados + invertebrados. Também apresentamos,

dentro desse quantitativo, a relação dos vilões e heróis, que totalizaram respectivamente 51

e 33 personagens. Ressalta-se que a utilização desse desenho e seus personagens nas

aulas de Ciências, Biologia e Zoologia pode ser uma ferramenta bastante profícua para

apresentar conteúdo zoológico. Decerto que essa animação apresenta seus equívocos de

conteúdo, o que não a desvaloriza. Ao se enxergar os erros na concepção desses figurantes,

é possível ensinar o fato e a realidade de cada animal, analisando não só as suas

características morfológicas, mas também a sua bionomia.
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Colecionismo como base para criar um espaço de zoologia cultural na UNIRIO

Tiago Roberto Guimarães Botelho
Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

tiagobotelho3@gmail.com

Colecionar objetos é uma herança cultural tão antiga e intuitiva a ponto do ser humano

(Primates: Hominidae) pré-histórico do Paleolítico Inferior (há ±600.000 anos) já coligir

ossos, pedras, madeiras, conchas e demais materiais para produzir seus próprios utensílios,

com o intento natural de facilitar a coleta/caça para sua subsistência e obter assim mais

tempo para realizar outras atividades. Uma delas é a arte rupestre, cujas representações,

além de transmitirem informações e entreterem a população pré-histórica, formaram a base

do ócio criativo. Isso incentivou a produção artístico-cultural e propulsionou até o

pensamento filosófico, que culmina em diversas descobertas (escrita, agricultura, pecuária,

construção civil, etc.) e na criação de estruturas públicas (bibliotecas, museus, arquivos, etc.)

que sustentam a sociedade contemporânea. Nela, o colecionismo chega a ser impositivo

para se ter o direito à cidadania e poder circular sem qualquer restrição, sendo exemplo

disso coleções de roupas (calças, camisas, etc.), chaves (carro, casa, etc.), cartões (crédito,

bilhete único, etc.) e documentos (identidade, passaporte, CPF, etc.). Tamanha é a sua

importância que diversos profissionais necessitam de coleções para a sua rotina de trabalho,

dentre eles os biólogos, que fazem uso, geralmente, de espécies ou suas partes para

estudos zoológicos, botânicos, geológicos, etc. Numismática, telecartofilia e filatelia são tipos

de colecionismos específicos já abordados em estudos científicos. ‘PaleoJenga’, ‘Mistério no

Zoo’ e ‘Mergulhando Fundo’ são exemplos de jogos físicos que representam uma outra

forma de colecionismo lúdico no âmbito científico. Todos eles contêm informações valiosas

de biologia, abordadas de uma forma mais didática, dinâmica e sintética, que atingem um

público maior, leigo no assunto retratado. Portanto, não é difícil encontrar interessantes

conteúdos sobre zoologia em selos, cartões postais, cédulas, moedas, cartões telefônicos,

pinturas, jogos e demais artefatos culturais, alguns de fácil aquisição. Mesmo apreciados por

muitos, esses artefatos não recebem a devida atenção de alguns segmentos acadêmicos e

governamentais. Instituições públicas de renome, como a UNIRIO, ainda não possuem

espaços dedicados à biologia cultural, apesar de ser vizinha do Museu de Ciências da Terra

(MCTer), cujo acervo geológico e paleontológico é um dos maiores da América Latina. Assim,

é muito importante a construção, a abertura e a manutenção de espaços culturais que,

carreados de notória epistemologia, atrairão o interesse e a participação do público, ainda

muito afastado de tais locais. Não apenas o ser humano, mas também toda a sociedade é

naturalmente uma complexa construção cultural conjunta, tendo como pedra fundamental o

colecionismo, que consiste inicialmente numa atitude cultural simples de ajuntar apetrechos,

sendo esse o primeiro passo rumo à construção de um local voltado para a zoologia cultural

na UNIRIO, bastante necessário em face dos gigantescos desafios atuais e futuros.
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Guia ilustrado de zoologia cultural: uma proposta de divulgação científica

Tiago Roberto Guimarães Botelho
Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

tiagobotelho3@gmail.com

Qualquer construção, seja abstrata ou concreta, sofre influência cultural de diversas pessoas

e setores da sociedade. Certamente a zoologia é uma das muitas subáreas da ciência cuja

epistemologia não está restrita à esfera acadêmica, pois há provas irretorquíveis de que ela

recebe contribuição (e muita) de pessoas e segmentos de fora de seu campo, sendo comum

encontrar espécies animais que contenham alguma associação entre biologia e cultura

popular, a começar pelas suas nomenclaturas científica e vernácula. Eriovixia gryffindori

(Araneae: Araneidae) é um aracnídeo cujo nome científico advém de sua morfologia e

coloração serem semelhantes ao chapéu do personagem Godric Gryffindor, bruxo fundador

da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, na saga Harry Poter. Conhecida popularmente

como mosca Beyoncé, a mutuca australiana Scaptia beyonceae (Diptera: Tabanidae) foi

descoberta no ano de nascimento da artista Beyoncé Knowles (1981) e a cor dourada de seu

abdômen lembra o figurino que a popstar usou no videoclipe da música ‘Bootylicious’.

Batizado em homenagem a Bob Marley, o crustáceo parasita Gnathia marleyi (Isopoda:

Gnathiidae) é endêmico do Mar do Caribe, região onde nasceu o Rei do Reggae.

Antepassado das lagostas e escorpiões, o artrópode fossilizado Kootenichela deppi

(Megacheira: Kootenichelidae) é uma dupla homenagem ao filme ‘Edward Mãos de Tesoura’

(1990) por causa do personagem principal e o seu intérprete (do latim chela = pinça ou

tesoura; deppi, alusivo ao sobrenome do ator Johnny Depp). Muito visado como animal de

estimação, a ave Sporophila frontalis (Passeriformes: Thraupidae) tem diversos nomes

populares: pixanxão, pixoxó, xanxão, catatau, tatatau, estalador, papa-arroz, dentre outros.

Os cinco primeiros apresentam origem onomatopaica indígena, interpretados de modos

diferentes por diversas pessoas. Estalador está relacionado à sua forma de “cantá bem alto,

que chega a estalá”, enquanto o nome papa-arroz refere-se ao seu hábito de se alimentar

desse cereal cultivado (Oryza sp.) e nativo (Merostachys sp.) (Poales: Poaceae). Apesar da

existência de relações entre zoologia e cultura pop nessas espécies, existem àquelas em

que tal vínculo ainda não foi detectado, tendo os Ephemeroptera Campsurus lucidus

(Polymitarcyidae) e Caenis elidioi (Caenidae) como exemplos dessa segunda representação,

porque até então não possuem nome popular e presença em jogos didáticos. Portanto, um

Guia Ilustrado de zoologia cultural é uma proposta que poderá, principalmente no caso de

animais desconhecidos pelo público em geral, fomentar conexões entre fauna e cultura de

massa e difundir a importância desses estudos, consequentemente gerando empatia para

defesa dessas pesquisas zoológicas, atualmente ameaçadas pela intencional e irracional

ausência de políticas públicas nacionais voltadas para a epistemologia científica e

comprometidas com a conservação ambiental.

Palavras-chave: ciência; cultura pop; fauna; relações; sociedade.
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Divulgando a ciência dos bichos na terra de Dercy

Vinícius de Menezes Estrela Santiago1*; Ligia Maria Rosalino Martins2;

Rômulo Fagundes Sodré1; Elidiomar Ribeira Da-Silva1 & Luci Boa Nova Coelho3

1. Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

2. Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro 

3. Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro

*vestrela97@gmail.com

A divulgação científica representa um importante papel para a democratização e

popularização da informação do meio acadêmico. Uma das formas de se divulgar ciência é

através da zoologia cultural, estudo da associação de manifestações culturais com as

informações da biologia dos animais. A partir disso, a revista acadêmica ‘A Bruxa’

(www.revistaabruxa.com) organiza mostras de divulgação científica em eventos populares,

como o ocorrido em Santa Maria Madalena (munícipio fluminense famoso por ser o berço da

consagrada artista Dercy Gonçalves), a convite da 10ª Festa Literária de Santa Maria

Madalena (FLIM). Desse modo, foi realizado um estudo observacional da presença de

transeuntes nas atividades propostas por ‘A Bruxa’, com o objetivo de relatar a importância

desse contato com a população. As atividades estiveram expostas por 16 horas, divididas

em dois dias (sábado e domingo). Foram exibidos pôsteres (banners previamente

apresentados em congressos científicos) mostrando a ciência por trás dos animais presentes

na cultura pop e foi montada uma mesa expondo exemplares zoológicos fixados. As

atividades realizadas foram: ‘Jogo da memória dos animais nativos’, onde os participantes

correlacionavam personagens da cultura pop com animais presentes na Mata Atlântica,

como, por exemplo, o personagem Pantera Cor-de-Rosa com a onça-parda (Puma concolor

– Carnivora: Felidae); jogo ‘Você conhece seus amigos?’, em que os participantes tinham em

mãos cards com imagens e informações sobre animais marinhos, e precisavam aderir em

um cartaz a imagem do animal inspirador junto ao personagem da cultura pop; jogo ‘De

quem é essa pegada?’, onde bolachas com imagens de rastros precisavam ser

correlacionadas aos respectivos animais que os deixaram. Todos os jogos foram mediados

por um monitor para que os participantes saíssem com informações sobre os animais e

sobre a importância de preservá-los e aos seus habitats. A mostra atraiu tanto crianças

quanto adultos, tendo sido observado que algumas dessas apresentaram dificuldades nas

atividades que demandavam utilização de memória de trabalho, inibição e flexibilidade. Isso

realça a necessidade de atividades de estimulação dessas funções cognitivas, como os

jogos acima citados. Já os adultos, demonstraram bastante interesse nas explicações, foram

participativos e tiveram a oportunidade de desmitificar afirmações populares, como a de que

lagartixa prejudica os humanos e que toda aranha é perigosa. Tal atividade demonstra a

importância da presença física da pesquisa universitária além dos muros institucionais. Urge

que a universidade, enquanto formadora de pesquisadores, produtora e divulgadora de

conhecimento, fale claramente sobre seu trabalho.

Palavras-chave: divulgação científica; educação ambiental; zoologia cultural.
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Os animais de Frida: uma análise zoológica dos quadros de Frida Kahlo

Virgínia Codá
Mestrado em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde, FIOCRUZ

virginiacoda@gmail.com

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, mais conhecida simplesmente como Frida

Kahlo, nasceu em 1907 e foi uma pintora mexicana conhecida mundialmente. Os

autorretratos e suas outras obras inspiradas na cultura mexicana são bastante populares e,

através delas, a pintora retratava temas como seu sofrimento, seus pensamentos, suas

revoltas e militava a favor do feminismo e da liberdade, a partir de traços surrealistas. Em

sua vida pessoal, Frida tinha uma grande conexão com os animais e chegou a conviver,

desde a infância, com papagaios, águia, macacos, veado, tartarugas, entre outros, o que

serviu de inspiração para sua arte e todo o simbolismo por trás de cada elemento adicionado

em suas composições artísticas. No presente trabalho, foram analisadas as representações

zoológicas nos quadros de Frida Kahlo, hospedados no site fridakahlo.org. Com base no

acervo digital, foram analisadas as 104 obras da seção painting, a qual abrange apenas os

quadros da pintora, não incluindo desenhos e estudos. Trinta e um quadros exibem uma ou

mais representações zoológicas, totalizando 81 ilustrações de animais. Dessas, 29 são aves,

tendo sido possível identificar 27 delas em nível de ordem. São elas: Psittaciformes (14),

Columbiformes (5), Galliformes (3), Passeriformes (2), Accipitriformes (1), Strigiformes (1) e

Apodiformes (1). Também foram identificados 24 mamíferos, pertencentes às ordens:

Primates (12), Carnivora (8), Perissodactyla (3) e Artiodactyla (1). Foram também

identificados 28 invertebrados: três conchas de Bivalvia, duas conchas e um exemplar

completo de Gastropoda, duas Araneae e vinte Insecta, distribuídos nas ordens: Lepidoptera

(15), Orthoptera (2), Odonata (2) e Hymenoptera (1). Em seus quadros, Frida utiliza os

animais como uma representação dela mesma, como quando ilustrou sua cabeça com o

corpo de um veado (Artiodactyla: Cervidae); ou como símbolo de seus pensamentos de

liberdade, dor, renovação e, é claro, carinho por seus animais de estimação, como seus

papagaios e seu macaco do gênero Sepajus (Primates: Cebidae). Análises deste tipo são

interessantes para consolidar a conexão entre arte e zoologia, que, apesar de muito antiga,

por vezes é despercebida, tanto pelos apreciadores da primeira quanto por pesquisadores e

simpatizantes do estudo dos animais. Além disso, as obras de Frida, mesmo após sua

morte, se tornam cada vez mais populares e estimadas entre pessoas das mais variadas

idades, culturas e classes sociais. Sendo assim, torna-se possível utilizar as referências

zoológicas presentes em seus quadros como material de popularização da fauna mexicana,

assim como para ilustrar campanhas de preservação e conservação de alguns desses

animais que correm risco de extinção e outras formas de popularização da zoologia.

Palavras-chave: arte; surrealismo; zoologia cultural.
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Papo de boleiro na Rádio Animal: expressões com animais no futebol

Waldiney Mello
Instituto de Aplicação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

neymello.ictio@gmail.com

O adjetivo "boleiro" é atribuído àqueles que têm intimidade com o futebol, seja na prática ou

para falar sobre o tema. O domínio das gírias desse esporte mostra familiaridade do

brasileiro com o tema, e muitas delas utilizam animais. A zoologia cultural preenche a

linguagem do futebol brasileiro, criando um dialeto único. O programa Rádio Animal, da

Rádio Roquette Pinto (94,1FM no Rio de Janeiro) criou uma série durante a Copa do Mundo

de 2018 para falar da zoologia cultural presente nas expressões dos boleiros do futebol. A

zebra (Perissodactyla: Equidae) tem conotação de um resultado inesperado (i.e. "deu

zebra"). A expressão tem origem no "jogo do bicho" carioca. A zebra é um animal que não

consta entre os 25 desse jogo e, por isso, sua conotação é de algo que não era esperado,

mas aconteceu. A égua é outro Equidae que aparece quando um resultado é obtido após

vários insucessos, quando uma equipe "lava a égua". A expressão vem do turfe carioca, em

que o cavalo campeão do páreo recebia um banho de champanhe como prêmio. Os Equidae

influenciaram ainda a criação da expressão "craque de bola", que também teve origem nas

corridas de cavalos. A expressão surgiu do inglês crack horse, que denomina o melhor

cavalo do páreo, ou seja, o mais veloz. Outras expressões com animais são muito

conhecidas, mas têm conceitos errados de zoologia, como "no gogó da ema", que indica os

ângulos superiores do gol. Essa é sinônimo de "lá onde a coruja dorme". Porém o pescoço

da ema, Rhea americana (Rheiformes: Rheidae), onde estaria seu gogó, chega a apenas um

metro e meio de altura – bem abaixo dos quase dois metros e meio de altura de um gol

oficial. Ainda assim, essa é a maior ave das Américas, porém com uma fama imprópria de ter

um grande pescoço. Seria bem mais apropriado dizer que os ângulos do gol ficam no gogó

do avestruz, Struthio camelus (Struthioniformes: Struthionidae), que alcança mais de dois

metros e meio de altura. O mesmo lugar "onde a coruja dorme", já que os Strigiformes fazem

ninhos em árvores altas. O reflexo corretivo dos felinos, que os fazem corrigir a direção do

corpo durante um salto, é atribuído aos goleiros que "defendem como gatos". Os gols

sofridos de forma enfadonha são chamados de "frangos", em referência a correr atrás de um

galináceo arisco, como um goleiro atrás de uma bola. Até em apelidos de jogadores

encontramos a presença animal (por exemplo, Leão, Aranha, Donizete Pantera, Walter

Minhoca, Neto Coruja, Flávio Caça-Rato). Através do programa Rádio Animal, a Copa do

Mundo foi usada como plano de fundo para a divulgação científica sobre a zoologia cultural.

Palavras-chave: cultura; dialeto; linguística; zoologia.
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Inspirações da zoologia cultural nos negócios: de startups a grandes empresas

Waldiney Mello
Instituto de Aplicação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

neymello.ictio@gmail.com

A zoologia cultural apresenta as influências dos elementos animais em diferentes culturas.

Um aspecto cultural milenar comum às civilizações humanas ocidental e oriental se

manifesta no mundo dos negócios. Desde a primeira Revolução Industrial (século XVII) são

fundadas milhares de empresas todos os anos. No Brasil, a cada 10 segundos é aberta uma

microempresa individual (MEI). Hoje, diversas empresas têm buscado conhecimentos

científicos para criarem ou aprimorarem soluções para seus negócios. O mundo empresarial

tem sido influenciado por aspectos da zoologia, criando uma cultura empresarial de

resolução de problemas. O presente estudo apresenta algumas dessas influências da

biologia animal na cultura empresarial contemporânea, que produziu uma vertente moderna

da zoologia cultural. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

(SEBRAE) sugere caminhos para que uma empresa se mantenha sólida, para os quais

existem soluções na natureza animal. A inovação de processos e produtos colaboram para

atrair a clientela e criar estratégias eficientes de atendimento com menores custos de

produção. Insetos como as vespas produzem papel a partir do aproveitamento de

substâncias no sistema digestório de forma sustentável e natural. Seu surgimento foi uma

novidade evolutiva inovadora, que inspira empresas a buscarem soluções domésticas de

aproveitamento de matéria-prima para uso interno, diminuindo os custos e atraindo clientes

interessados em produtos inovadores. Monitorar a concorrência é outro aspecto importante

para conhecer as práticas que fazem outras empresas prosperarem. Hoje, empresas visitam

suas concorrentes como se fossem clientes para conhecer estratégias de sucesso. Uma

solução inspiradora no mundo dos negócios está nas abelhas, que podem visitar as mesmas

flores que as de suas concorrentes. Esses insetos monitoram diferentes colmeias que

podem descobrir novas áreas com flores mais acessíveis através de um rigoroso controle de

qualidade do néctar que procuram. Dessa forma, as empresas podem se inspirar nas

abelhas para tomar medidas de monitoramento da concorrência e estratégias de dispersão,

buscando a resiliência do negócio. O terceiro aspecto para a gestão de uma empresa é a

manutenção de treinamentos e atualização regulares para funcionários. Os felinos inspiram

soluções de capacitação e mostram que é importante o planejamento a longo prazo.

Diversos grupos, como as onças, permanecem até dois anos ensinando os filhotes a

caçarem com treinamentos constantes, garantindo o sucesso da caça. Algumas empresas

utilizam essa inspiração para criar planejamentos duradouros de treinamento constante de

funcionários. Hoje, essas inspirações têm criado palestras motivacionais e planos de ação

em empresas e startups no mundo, e gerado uma nova e crescente cultura dentro dos

ambientes de negócios inspirados na zoologia.

Palavras-chave: comércio; empreendedor; empreendedorismo; microempresa.
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O Varal Cultural é um espaço disponível para exposição de registros
fotográficos e criações para todos participantes do evento e artistas
especialmente convidados. Nossa gratidão aos que colaboraram
para embelezar de artes o IV Colóquio de Zoologia Cultural.

Nas páginas seguintes, 
algumas artes...
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https://www.instagram.com/barbaravicwolf/
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“Fledgling”

https://www.instagram.com/phillipe_knippel/
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Autoria de Ives Barreto
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[NO DIA DO FOLCLORE]

No dia do folclore, a selva chora!
Queima, arde, vai se embora

Do fogo, Saci se espanta
Iara, no rio não canta
O Boto, não mais encanta
Mas, Boitatá se enfurece

Queimando, a selva escurece
E o uivo do Lobisomem começa
A Mula se prepara depressa
A Cuca com raiva está

MuiraQuitã, dos homens vai se vingar
Vitória-Régia também vai se juntar
Pois, Bumba-Meu-Boi mandou avisar:
No mato se espalhou um boato
Que o Curupira não vai deixar barato!

(Ives Barreto, 22/08/2019)

https://www.facebook.com/ives.quinto
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Luto pela humanidade

Eu luto
Em pé
De
Desigualdade

Em luto
Poucos
Anunciam
A morte

Do mundo
Com a sua
humanidade

Displicente
De sua falsa
Razão coerente

Eu caminho
Entre minhas
Próprias lágrimas

Sentindo
A dor
Que tudo
Acarreta

Combatendo a luz
Que tanto escurece
Um pássaro livre
Pra voar à noite
Com sua alma
Escondida que floresce

A miséria no canto
Do olho
No rosto
Que segue
E não padece

Eu vejo
A poeira
Em seu corpo

Os cães
Com ossos 
transparecendo
Sob o pelo

E sob a pele
A forma
Humana
Da crueldade

Eu deixo
As coisas
Estarem como estão
Sabendo
Intimamente
Que é por todos
Que elas são como são

Acostumando-se
Resvalando-se
Limpando-se
Da sujeira
Inerente
Ao ser nascente

Ninguém ouve
Vozes que escrevem
Muito menos
Poesias que falam

Maiara Souza
20 de julho de 2019

https://labirintoarboreo.blogspot.com/
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Varal Cultural – fotomontagem
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15819 de outubro de 2019 – IV Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

https://www.instagram.com/alinefbaffa/



IV Colóquio de Zoologia Cultural

Varal Cultural – fotomontagem

Autoria de Aline Fernandes Baffa

15919 de outubro de 2019 – IV Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

https://www.instagram.com/alinefbaffa/



IV Colóquio de Zoologia Cultural

Varal Cultural

16019 de outubro de 2019 – IV Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

Nesta edição, tivemos uma novidade no Varal Cultural: um espaço
lúdico para criação, arte e recados. Um sucesso!
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