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APRESENTAÇÃO

Nosso calendário é repleto de datas festivas distribuídas ao longo do ano, muitas

delas associadas a festejos da tradição cristã. Segundo a maioria das

interpretações católicas, a Quaresma decorre desde a Quarta-Feira de Cinzas até

o Domingo de Ramos, período de aproximadamente 40 dias. A semana seguinte

culmina na Páscoa, sendo chamada de Semana Santa. Há variações

interpretativas quanto a tais datas, mas é fato que o período da Quaresma /

Semana Santa / Páscoa é dos mais interessantes e repletos de simbolismos,

inclusive para se abordar Ciência. Há muitas questões relativas à Zoologia,

Botânica, Ecologia, Etologia, etc., que, de modo geral, não são percebidas ou

comentadas. Assim, nada mais natural do que usar a força da cultura popular para

se falar de Ciência e mostrar que o conhecimento científico está em toda parte.

Cada um dos dezesseis resumo apresentados focou no simbolismo e/ou influência

de animais, plantas ou qualquer aspecto científico na Quaresma, Semana Santa e

Páscoa, direta ou indiretamente. Diferentemente das edições anteriores (I MOSTRA

DE BIOLOGIA CULTURAL – TAXONOMIA E CULTURA POP; II MOSTRA DE BIOLOGIA

CULTURAL – O CANTO EM FLOR; III MOSTRA DE BIOLOGIA CULTURAL – CARNAVAL,

BICHOS E PLANTAS), esta edição do evento foi virtual (online), realizada no

Facebook e podendo ser acessada em

https://www.facebook.com/events/2846449852103760/. Uma exigência do

momento, em que o isolamento social é a única arma eficaz para se deter o

espalhamento do novo coronavírus, causador da COVID-19.

As três edições anteriores foram ligadas à Fundição Progresso, tradicional reduto

de artes e cultura (e agora também Ciência), localizado no Centro da cidade do Rio

de Janeiro - as primeiras no Canto das Flores, a terceira durante o Mercado

Fundição Sustentável. Esta quarta edição, fortalecendo nossa parceria, esteve

ligada à versão virtual do Mercado Fundição Sustentável.

Nas páginas que se seguem, os resumos e respectivos pôsteres, conforme

foram apresentados na edição virtual do evento. Esperamos que, como nós, vocês

gostem e aprendam coisas novas. De nossa parte, curtimos muito essa associação

com o calendário festivo brasileiro. E, como para bom entendedor pingo é letra,

imaginamos que vocês já perceberam que vem mais coisa por aí.

Até breve.

Elidiomar e Luci
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A tradição dos ovos de Páscoa para além da família Leporidae

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

1. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, PE

2. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

*lipekgraca@gmail.com

A Páscoa é uma festividade religiosa e um feriado cristão em que se celebra a ressurreição de Jesus Cristo, ocorrida

três dias após sua crucificação no Calvário, conforme o relato bíblico do Novo Testamento. A data da celebração varia

de março a abril, dependendo do equinócio de março, sendo a principal festividade do ano litúrgico cristão e também

uma das mais antigas e importantes festas cristãs. Pessoas em todo o mundo se reúnem para esse notório feriado

para comemorar a religião, que inclui diversos costumes pascais bastante variados entre os cristãos e não cristãos do

mundo inteiro, como missas matinais, troca do cumprimento pascal e troca de ovos de Páscoa. A caça aos ovos de

Páscoa – originalmente uma tradição pagã – consiste em encontrar ovos escondidos por um mítico representante da

família Leporidae (Lagomorpha), o famoso Coelhinho da Páscoa. No passado, na atividade eram utilizados ovos de

galinha pintados, mas, na modernidade, o costume consiste em trocar ovos de chocolate, o que não muda a

dificuldade em se imaginar a relação entre um mamífero lagomorfo antropomorfizado e os ovos. Curiosamente, e de

pouco conhecimento do público, não só o coelho é responsável pela entrega dos ovos de Páscoa. A Austrália possui o

marsupial da Páscoa, o bilby, pertencente ao gênero Macrotis (Peramelemorphia: Thylacomyidae), composto por

apenas duas espécies – uma em grande perigo de extinção (Macrotis lagotis) e a outra extinta na década de 1960

(†M. leucura). O bilby tem um focinho caracteristicamente longo, como todos os integrantes da família, e orelhas

grandes, que lembram as de coelhos. Tal semelhança, aliada à antipatia local em relação aos coelhos, um animal

invasor nos ecossistemas australianos, inspiraram na Austrália essa adaptação: ao invés do Coelhinho da Páscoa, eles

têm o Bilby da Páscoa, que visa também sensibilizar as crianças para a proteção da espécie remanescente de

Macrotis. Em algumas partes da Alemanha, as crianças aguardam por um representante da espécie Vulpes vulpes

(Carnivora: Canidae) para a entrega dos ovos, a Raposa da Páscoa. Ainda na Alemanha, mas em outras localidades, são

as aves pernaltas da espécie Ciconia ciconia (Ciconiiformes: Ciconiidae), as populares cegonhas, que entregam os ovos

de Páscoa – faz bem mais sentido, por sinal. Assim como faz sentido o que ocorre em algumas localidades da Suíça,

onde o ofício de entregar os ovos é cumprido pela ave Cuculus canorus (Cuculiformes: Cuculidae), o cuco, símbolo de

crescimento e renascimento na Suíça, exatamente o berço de origem dos famosos relógios cuco. Lá, as crianças

enchem suas cestas na manhã pascal caçando ovos coloridos deixados pelo Cuco da Páscoa. A época da Páscoa,

quando é primavera no Hemisfério Norte, coincide com o período de reprodução do cuco, quando as fêmeas, ao invés

de construírem um ninho próprio, depositam seus ovos nos ninhos de outras aves insetívoras, que ficam com a tarefa

de cuidar do hóspede até a independência. Sim, o cuco é uma ave parasita que, ao depositar seu ovo, dá um jeito de

descartar um do ninho hospedeiro, para que os pais adotivos não percebam a diferença. E, ao nascer, o pequeno cuco

costuma eliminar os seus irmãos adotivos, a fim de garantir a atenção exclusiva de seus novos pais. Assim,

biologicamente falando, os cucos, de fato, doam ovos – mas também tiram, e muito. De qualquer forma, ao contrário

do que acontece na Austrália, em que o emissário do presente pascal é uma adequação recente, ao longo do tempo

todas as outras narrativas de animais entregadores de ovos de Páscoa estão sendo culturalmente suplantadas pela

tradição do mais famoso deles, o coelho.

Palavras-chave: bilby; cegonha; cuco; raposa; zoologia cultural.
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A Quaresma e suas incoerências zoológicas

Luci Boa Nova Coelho
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

lucibncoelho@gmail.com

Quadragesima die Christus pro nobis tradetur, que se traduz mais ou menos como “Daqui a 40 dias (no

quadragésimo dia), Cristo será entregue por nós”, isso para a nossa salvação. Assim, como abreviação de

quadragésima, a palavra quaresma passou a determinar o mais importante período do calendário litúrgico. Nesses 40

dias, os católicos realizam a preparação para a Páscoa celebrando a Ressurreição de Jesus, a base principal da fé

cristã. A partir da Quarta-Feira de Cinzas até a Sexta-Feira Santa da Paixão do Senhor, os fiéis são convidados a fazer

um confronto especial entre suas vidas e a mensagem cristã expressa nos Evangelhos. Durante o período da

Quaresma é proposto o sacrifício o jejum parcial, sem cometimento de excessos, para refletir sobre as dificuldades de

Jesus, que jejuou no deserto. Nas sextas-feiras da Quaresma é proposto também se abster do prazer da carne

vermelha. A Quarta-Feira de Cinzas e a Sexta-Feira Santa são os dois dias do ano em que a Igreja define jejum e

abstinência obrigatórios. De forma generalizada, pode-se dizer que o jejum bíblico se faz apenas à base de pão e água,

além da abstinência com exclusão de carnes de animais de sangue quente – bovina, bubalina, ovina, aviária, bem

como seus caldos. Para os europeus medievais, a carne de javali era o alimento básico, importante para os pobres

rurais pela facilidade com que podiam ser criados nos bosques. Com a proibição do consumo de carne vermelha em

dias santos, a cristandade medieval passou a se alimentar de peixes e vegetais durante a Quaresma e nas demais

sextas-feiras. No século XVII, baseando-se numa pergunta formulada pelo bispo de Quebec, Canadá, o papa decretou

que, devido à cauda escamosa e ao estilo de vida semiaquático, o castor poderia ser considerado um peixe. Portanto,

a proibição geral de comer carne nas sextas-feiras de Quaresma não se aplicaria à carne de castor. Sim, a definição de

“peixe” foi, muitas vezes, alargada a animais aquáticos e semiaquáticos, como baleias, o ganso-de-faces-brancas,

o papagaio-do-mar e até mesmo o castor. A base para a classificação do castor como peixe, provavelmente, recai

sobre o SUMMA THEOLOGICA de Tomás de Aquino, que baseia a classificação dos animais tanto no hábito como na

anatomia. Castor (Rodentia: Castoridae) é um gênero de roedores semiaquáticos, nativo da América do Norte (Castor

canadensis) e da Europa (C. fiber), vivendo em córregos, rios, pântanos, lagoas e margens de grandes lagos. Tais

animais constroem barragens com galhos, pedras e lama, formando laguinhos que geralmente cobrem muitos

hectares. Os castores têm pernas curtas e um corpo robusto, medindo de 80 a 100 cm, com uma cabeça pequena e

também um tanto larga. A cauda, distintamente escamosa, plana e em forma de pá, mede até 45 cm de comprimento

e 13 cm de largura e, juntamente com as patas parecidas com lemes, os impulsionam através da água a 8 km/h. Eles

também podem ficar debaixo d’água por cerca de 15 minutos por vez. Se comunicam por meio de posturas,

vocalização, demarcação de odor e tapas com a cauda. Quando alarmados em terra, eles se retiram para a água e

avisam os outros, batendo na superfície com suas caudas, produzindo um barulho alto. O fato do castor ter sido

considerado peixe pode nos parecer distante e compreensível apenas por ter ocorrido no século XVII, mas,

recentemente, fomos surpreendidos com outra pérola santa. Em 2010, o arcebispo Gregory M. Aymond, de Nova

Orleans, Estados Unidos, liberou o consumo da carne de aligátor (Alligator mississippiensis – Crocodilia: Alligatoridae)

durante a Quaresma, quando declarou: “O aligátor é da família dos peixes”. Assim, fica claro que a falta de

conhecimento sobre a fauna atinge todas as camadas sociais, incluindo as que ocupam cargos de poder.

Palavras-chave: abstinência; Castor; jejum; peixe.
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Muito além do bacalhau: peixes que estão na mesa do consumidor na Páscoa em três estados

brasileiros

Thiago Dias Trindade
Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ

thiagotdt@hotmail.com

Os povos chamados popularmente de vikings, composto por noruegueses, suecos, dinamarqueses, islandeses, jutos e

outras etnias de menor expressão cultural, desde o século IX consomem diversas espécies de peixes que hoje estão

presentes nas mesas de festas e reuniões em todo o mundo, mediante um beneficiamento de conservação de

secagem, sem sal, e assim surgiu o bacalhau. Em algum momento, com as transações comerciais, o bacalhau passou a

receber um novo tratamento, com sal, desenvolvido pelo povo basco, situado entre as atuais Espanha e Franca. Com

o melhoramento do preparo, o bacalhau passou a ser enviado por diversos lugares da Europa, conquistando paladares

e passado a fazer parte da cultura local. O Brasil, de predominante colonização portuguesa, não poderia ficar excluído

da presença do bacalhau, sendo muito procurado quando se trata da Semana Santa e da ceia natalina. O presente

trabalho objetivou conhecer as espécies de peixes consumidas pelos brasileiros no período da Páscoa. Os

procedimentos metodológicos consistiram em levantamento bibliográfico e em entrevistas com nove

estabelecimentos de comercialização de peixes, no período de 08 a 09 de abril de 2020, nos estados do Rio de Janeiro

(três unidades), São Paulo (duas unidades) e Minas Gerais (duas unidades). As entrevistas ocorreram através de

aplicativo de celular. Foram registradas quatro espécies de peixes: corvina (provavelmente Micropogonias furnieri -

Perciformes: Sciaenidae), tilápia (Oreochromis niloticus – Perciformes: Cichlidae), curimbatá (Prochilodus sp. -

Characiformes: Prochilodontidae), traíra (Hoplias sp. - Characiformes: Eruthrinidae), além de pescada, sardinha, cação

(várias espécies não especificadas). Observou-se que o bacalhau é comercializado em valores que são impeditivos a

uma significante parcela da população brasileira, o que demanda a procura por outras espécies de peixes. Há ainda o

consumidor que busca se alimentar de peixes no período pascoalino, mas que não aprecia o sabor do bacalhau,

preferindo outros peixes. Sobre o peixe identificado como cação, muitas espécies a ele associadas sequer fazem parte

do grupo elasmobrânquios, demonstrando a necessidade de campanhas de esclarecimentos junto à população

quanto a identificação correta desses peixes. Considerou-se que as preferências de consumo podem variar de região

para região, bem como em relação aos estados e um novo estudo pode detalhar essas informações. O presente

estudo contribuiu para o conhecimento relacionando ao consumo de peixes e também projetos econômicos e de

preservação dessas espécies e novos apontamentos necessitam ser realizados para complementar este trabalho.

Palavras-chave: cultura; pescado; Semana Santa; zoologia.
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O jumento: a redenção na Páscoa

Thiago Dias Trindade
Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ

thiagotdt@hotmail.com

O jumento (Equus africanus asinus – Perissodactyla: Equidae), também chamado popularmente de jegue, jerico, girico

e asno, tem um longo papel da história da humanidade. Tem origens na antiga Abissínia, atual Etiópia, e tem atuado

junto às populações humanas na agricultura, na engenharia e na guerra. O objetivo deste trabalho foi de

compreender a visão mais difundida do jumento, a partir de algumas narrativas. Para a execução deste trabalho

realizaram-se pesquisas em textos religiosos. Na cultura judaico-cristã, no Velho Testamento, o jumento é

considerado animal impuro, lento, possuidor de expressiva força física e leal a seu proprietário. Provavelmente pelas

duas últimas características elencadas, o jumento era considerado como um bem material extremamente valioso,

acrescentando ainda a resistência ao clima do Oriente Médio. No Novo Testamento, encontramos o jumento

carregando Maria de Nazaré, ainda grávida. Na sequência, o asno, conforme as Tradições Cristãs, testemunhou o

nascimento de Jesus, o Cristo. Mais adiante, o jumento levou a Sagrada Família para o Egito e desapareceu dos relatos

bíblicos até a entrada de Jesus em Jerusalém, no Domingo de Ramos, confirmando a profecia feita séculos antes,

encontrada no Velho Testamento. Sob Jesus, o asno adquire um novo significado, até então não considerado em

todos os textos bíblicos: a humildade, que sintonizava perfeitamente com um Messias que não vinha com fogo,

espada e glória, mas simples, com ramos vegetais e pobre materialmente. Essa mesma humildade, não imposta, mas

facilmente percebida, é encontrada em uma das fábulas de Esopo (O ASNO DE OURO). No entanto, a partir de séculos

mais recentes, a figura do asno é transformada em algo extremamente depreciativo. O autor William Shakespeare

usou o asno como símbolo da ignorância e Enrico Mazzanti, em seu conto, transforma Pinóquio, um menino malvado,

em um jumento. Provavelmente, esses dois autores, respeitáveis, trouxeram para seus textos as ideias preconcebidas

do Velho Testamento, extrapolando, em muito, a ideia de inferioridade do jumento. Como Shakespeare e Mazzanti,

muitos outros autores usaram o asno como símbolo de fraqueza mental e tais impressões negativistas chegaram à

cultura popular brasileira, que acabou por se dividir. No Nordeste, o asno ascendeu a um status de ser superior,

absolutamente formidável, e nas demais regiões do país ainda permanece, embora mais enfraquecida, a sedimentada

cultura que faz alusão ao Velho Testamento. Observou-se que há uma tendência de revisão da figura do jumento em

diversas camadas da população brasileira, sobretudo nos filões religiosos como o Espiritismo, Umbanda, Igreja

Católica e Protestantismo, que têm associado ao asno virtudes como humildade, resiliência, persistência e fé, em

comparativo direto ao feito por Jesus no Domingo de Ramos.

Palavras-chave: asno; cultura; jegue; religião.
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Quaresma é tempo de lobisomem – mas, afinal, há lobos no Brasil?

Elidiomar Ribeiro Da-Silva

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

elidiomar@gmail.com

Na tradição cristã, a Quaresma corresponde ao período preparatório para a celebração da ressurreição de Jesus

Cristo, culminando com os festejos da Páscoa. Tempo em que os fiéis devem se dedicar à oração, penitência e

caridade, a Quaresma é cercada por misticismos. Por exemplo, a Quarta-Feira de Cinzas e a Páscoa são separadas por

sete semanas, número associado ao sobrenatural, e um dos ritos católicos do período inclui a cobertura das imagens

dos santos com túnicas na cor roxa. Sem a mediação dos santos, as almas e encantados se misturam aos vivos. Um

dos seres mágicos que adquirem força durante a Quaresma é o lobisomem. A licantropia remonta à Grécia Antiga e o

mito clássico do lobisomem representa um humano que se transmuta, sob determinadas condições, em um monstro

inspirado no lobo da Eurásia e América do Norte (Canis lupus – Carnivora: Canidae), o que foi reverberado pelas

produções hollywoodianas. Uma das mais populares criaturas do folclore brasileiro, o lobisomem tupiniquim é

bastante diferente das feras sanguinárias que assombram as salas de cinema nas noites de lua cheia. A começar pelo

fato de nosso lobisomem normalmente ser perigoso apenas para animais de criação e crianças, exceto durante a

Quaresma. Com o enfraquecimento da proteção celestial, o lobisomem torna-se mais forte e passa a ser um temível

adversário para qualquer humano, especialmente os não batizados. Outra diferença é que nosso lobisomem não é,

obrigatoriamente, a mistura do elemento humano com o lobo. Ao contrário, ao se transmutar, o portador da maldição

assume uma forma inspirada em algum animal que tenha previamente se despojado no local da transformação, seja

ele um cão, um porco, um cavalo, um boi, algum outro animal ou até mesmo a combinação de mais de um. Nesse

aspecto, a lenda faz mais sentido, levando-se em conta que não há lobos no Brasil e que o animal que mais se

aproxima deles, em termos de tamanho e parentesco, o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), não costuma ser

agressivo. Mas será, realmente, que não ocorrem lobos no Brasil? Não há resposta simples para essa pergunta. Hoje é

consenso entre os especialistas que exemplares de C. lupus foram domesticados há cerca de 30.000 anos,

possivelmente na Ásia, originando o cão doméstico, C. lupus familiaris. Assim, à luz da taxonomia zoológica, lobo e cão

são rigorosamente a mesma espécie, ao contrário do que se postulava antes, quando as espécies eram consideradas

distintas, C. lupus e C. familiaris. Esse posicionamento taxonômico-nomenclatório acaba justificando e explicando

alguns relatos que diziam que cadelas eram soltas nas proximidades das florestas, na Europa, para que acasalassem

com lobos e aprimorassem as características na prole – isso é relatado, por exemplo, na origem do cão pastor-alemão,

justificando um dos outros nomes da raça: cão-lobo. Assumindo o posto de melhor amigo dos humanos, o cão passou

a nos acompanhar por toda parte, conquistando conosco novos espaços, territórios, continentes. Na descoberta

oficial do Brasil pela esquadra de Cabral, em 1500, os portugueses que aqui aportaram se surpreenderam ao

encontrar humanos e, provavelmente... cães! O cão conquistou as Américas acompanhando seus tutores Homo

sapiens (Primates: Hominidae): o registro paleontológico do cão no continente remonta há, pelo menos, 10.000 anos,

enquanto que o cachorro brasileiro mais antigo que se conhece corria atrás de gravetos arremessados pelos humanos

há cerca de 1.000 anos antes da chegada dos primeiros colonizadores portugueses. Ainda que em sua versão

domesticada, parece certo dizer que o C. lupus chegou ao Brasil como tantos outros mamíferos – vindo da América do

Norte. Sendo assim, por que não o considerar integrante da fauna brasileira?

Palavras-chave: Canis; domesticação; introdução; migração.
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Quaresmeira: a flor que traz a Páscoa

Mariana Freire Campos* & Brendo Araujo Gomes
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

*ccamposmariana@gmail.com

A Quaresma de reflexão consiste em quarenta dias que antecedem as celebrações pascais, se iniciando na Quarta-

Feira de Cinzas e culminando com a Páscoa. Esse é um período repleto de símbolos e um deles não está diretamente

ligado à religião católica. Como uma grande representante de que ciência e cultura estão em todos os lugares,

encontramos uma espécie de árvore com flores muito conhecidas pelos brasileiros e que carrega consigo o nome

desse período de reflexão: a quaresmeira (Pleroma granulosum). Pertencente à família Melastomataceae, da ordem

Myrtales, é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. E mais brasileira, impossível. Possui distribuição quase que

exclusiva no Estado do Rio de Janeiro, sendo também registrada no Estado de São Paulo, na vegetação de Mata

Atlântica. Popularmente, P. granulosum (antes denominada Tibouchina granulosa) é conhecida principalmente como

quaresmeira, quaresmeira-roxa e flor-da-quaresma. Recebe esse nome em razão de sua floração mais intensa ocorrer

no período entre dezembro e maio, o que coincide com o período quaresmal. Além disso, outra associação com esse

período que faz com que P. granulosum receba tais nomes populares é a cor de suas flores. Apesar de possuir

indivíduos com flores de cor rósea ou branca, a maioria dos indivíduos possui flores de cor roxa, a cor símbolo deste

período católico. A religião católica possui muitos símbolos e durante o ano litúrgico as cores são importantes

mensageiros das celebrações. O roxo, por exemplo, é uma cor muito representativa. A igreja se veste de roxo em dois

momentos: no Advento e na Quaresma. Esses dois períodos possuem em comum o recolhimento, a reflexão e a

espera, assim com a preparação para um momento posterior de grande júbilo. Na Quaresma, não existem flores nas

igrejas, as imagens estão cobertas e as celebrações tem menos cantos. Tudo isso para realçar o recolhimento e

preparação da festa que vem a seguir: a celebração da Páscoa. Segundo o Plano Diretor de Arborização Urbana da

Cidade do Rio de Janeiro, a quaresmeira é considerada uma das dez espécies mais adequadas para o plantio na

cidade. Ainda que sem flores, é considerada uma espécie ornamental, por sua copa ampla e folhas sempre presentes.

Dentre as espécies mais utilizadas nos projetos de arborização iniciados em 1998 no município do Rio de Janeiro,

observou-se o número expressivo de indivíduos de P. granulosum, no Corredor Verde (Barra e Jacarepaguá), na

Avenida Marechal Alencastro (Anchieta e Deodoro) e Piraquara (Realengo). No ano de 2013, foram plantadas na

cidade do Rio de Janeiro 432 mudas de quaresmeira, pelo Programa Habite-se. Esse programa é contratado por

empresas para o cumprimento da Licença de Obras (LO) e prevê que os documentos de licenciamento para

construções devem obedecer a várias exigências e dentre elas, está o plantio ou doação de mudas de diversas

espécies para a cidade. Mais uma vez, a biologia cultural nos prova de que ciência, cultura e até mesmo cidadania são

palavras que devem andar sempre juntas. Cada ser tem o seu lugar e seu significado, carregando histórias de uma

cidade inteira. Histórias essas que se cruzam, nos fazem aprender e a enxergar o mundo de uma maneira

completamente nova.

Palavras-chave: biodiversidade; biologia cultural; Pleroma granulosum; Quaresma; Tibouchina granulosa.
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Quarenta dias no deserto: quais bichos Jesus pode ter encontrado?

Regina de Assis* & Elidiomar Ribeiro Da-Silva
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

*regnamaciel2@gmail.com

Localizado próximo a Jerusalém, Israel, o Deserto da Judeia é onde, segundo a BÍBLIA, durante os seus 40 dias de jejum,

Jesus Cristo foi tentado três vezes por Lúcifer, o anjo caído. De um modo geral, os animais presentes no texto são

habitantes das regiões onde as narrativas ocorrem. Por conta das traduções da BÍBLIA para diversas línguas, visando

popularizar e facilitar a leitura, os animais originais foram substituídos pelos mais comuns nas localidades das versões

traduzidas, como as gazelas por cervos, no caso das traduções europeias. Ao longo da sua jornada no deserto, Jesus

pode ter encontrado animais nativos e até mesmo passado por situações perigosas, uma vez que, apesar de ser uma

região tida como praticamente sem vida, o deserto abriga muitos seres vivos. Um dos habitantes do deserto é o órix-

da-arábia (Oryx leucoryx – Artiodactyla: Bovidae), ruminante com a capacidade de seguir a chuva e que vive em

rebanhos entre dois e 15 indivíduos. Da mesma família do órix, as gazelas-da-montanha (Gazella gazella), vivem em

pequenos grupos de mães e filhotes, liderados por um macho, passam a maior parte do dia em abrigos e saem à noite

para se alimentar. Ocorre ainda na região o gato-do-deserto (Felis margarita – Carnivora: Felidae), espécie cujos

indivíduos caminham solitários por diversos territórios e que possui as patas cobertas de pelo, como proteção contra

o calor. Outro representante da família dos gatos, o caracal (Caracal caracal), também é um animal solitário, além de

ser exímio caçador. Igualmente da família Felidae, o leopardo-da-arábia (Panthera pardus nimr) é um misterioso e

fascinante habitante do deserto, de hábito noturno e que caça animais de médio porte. Pesando cerca de 30 kg, esse

leopardo é menor que as demais subespécies, porém, mesmo assim, é o maior felino da Península Arábica.

Prudentemente, Jesus deve tê-lo evitado à época, até mesmo porque já tinha problemas demais com as tentações

demoníacas. Restrito atualmente a 200 indivíduos, o leopardo-da-arábia está criticamente ameaçado de extinção. Da

mesma ordem, Carnivora, mas de família diferente (Mustelidae), o furão-pintado (Vormela peregusna), apesar da

aparência simpática, é um animal arisco capaz de expelir uma secreção fétida das glândulas anais, e que fica mais

ativo pela manhã e à noite. Ainda no deserto, Jesus deve ter ficado esperto com relação a duas espécies de escorpião

(Scorpiones), ambos integrantes da família Buthidae, o escorpião-amarelo-da-palestina (Leiurus quinquestriatus) e o

escorpião-do-deserto-de-israel (L. hebraeus), que medem cerca de 10 cm de comprimento, vivem refugiados durante

o dia, saindo à noite para predar insetos e outros pequenos invertebrados. A ferroada é dolorosa, mas dificilmente

letal para humanos adultos saudáveis – debilitado pelo jejum prolongado, a Jesus teria sido recomendada cautela

caso encontrasse esses aracnídeos. Para encerrar essa hipotética caminhada zoológica, um encontro de realezas pode

ter ocorrido, juntando Jesus, frequentemente mencionado como o “rei dos reis”, e o chamado “rei dos animais”.

Atualmente extintos no território israelense, à época da crucificação e ressurreição de Cristo os leões da subespécie

Panthera leo leo percorriam, soberanos, o Deserto da Judeia. Conhecedor dos nada amistosos confrontos entre

cristãos e leões nas arenas romanas, Jesus, macaco velho, deve ter sabido prudentemente evitar o contato com o

super predador felino. A força e a coragem dos leões fizeram deles um símbolo de poder, tanto que o próprio Jesus é

chamado de “leão da tribo de Judá”. Esses são apenas alguns dos interessantes habitantes do deserto com os quais

Jesus pode ter interagido. Este exercício de dedução e imaginação tem potencial inspiratório para que se estude a

relação das antigas civilizações com a fauna e a flora.

Palavras-chave: Cristo; Judeia; Quaresma; zoologia cultural.
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Jesus Cristo chega a Jerusalém: de que plantas vêm os ramos escolhidos para saudá-Lo no domingo?

Liana Carneiro Capucho
Instituto Nacional da Mata Atlântica, Santa Teresa, ES
lianacapucho@gmail.com

O uso de plantas em rituais religiosos na construção de simbolismos, produção de adornos, incensos/defumadores,
infusões e banhos, é praticado há séculos pelas civilizações de todo o mundo. No catolicismo, religião com maior
número de adeptos no Brasil, o Domingo de Ramos talvez seja o mais famoso ritual envolvendo o uso de plantas. A
data, que celebra o dia em que Jesus Cristo adentra a cidade de Jerusalém, marcando o final da Quaresma e o início
da Semana Santa, recebe esse nome devido aos relatos de Mateus 21:1-11, Marcos 11:1-11, Lucas 19:28-44 e João
12:12-19, os quatro livros canônicos da BÍBLIA SAGRADA. Neles, consta que o povo de Jerusalém estendeu mantos e
ramos de plantas no caminho a ser percorrido por Jesus e muitas pessoas erguiam ramos nas mãos para saudá-lo, atos
mantidos nas celebrações atuais, nas quais as folhas de palmeira (“palmas”, na BÍBLIA) são protagonistas. Mas por que,
se a palmeira é citada apenas em João 12:13? Isso se explica, em parte, pelo fato de que a planta aparece em várias
outras passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como símbolo de retidão, de pessoa justa. Em Isaías
9:14-15, por exemplo, a palma faz referência a um homem notável, honrado. Quando João conta que ramos de
palmeira foram apanhados pelas pessoas, ele está provavelmente se referindo à tamareira (Phoenix dactylifera), uma
das cerca de 3.000 espécies pertencentes à família Arecaceae (ordem Arecales), e considerada singular dentre as
árvores que ocorrem no Oriente Médio, onde o clima é quente e seco. Suas folhas podem chegar a 2 metros de
comprimento e são muito utilizadas em construções pelos povos do deserto. Aqui no Brasil, uma espécie nativa e
muito comum, conhecida como coqueirinho, aricanga ou ouricana (Geonoma schottiana), parece ser a escolha dos
fiéis, especialmente no interior da Região Sudeste. Além do fato de ser abundante, o porte dessa planta - que tem
entre 1 e 4 metros de altura - facilita a coleta das folhas. Em grandes centros urbanos do país, é provável que espécies
cultivadas em jardins e vasos sejam as mais viáveis. Exemplo comum nas grandes cidades é a palmeira-areca ou areca-
bambu (Dypsis lutescens), espécie originária de Madagascar, considerada a mais cultivada do mundo. Mas é provável
que o povo de Jerusalém tenha se servido de outras opções no preparo daquela recepção. Os “ramos apanhados nos
campos”, citados por Marcos 11:8, sugerem isso. Duas possibilidades são a oliveira (Olea europaea – Lamiales:
Oleaceae) e a murta (Myrtus communis – Myrtales: Myrtaceae). A primeira é a árvore que melhor caracteriza a
agricultura mediterrânea desde tempos remotos. Na BÍBLIA, o óleo extraído de suas azeitonas parece ser o único
produto utilizado da planta e é relatado em dezenas de versos. Já a segunda, amplamente distribuída na região, é
muito comum em vales - e Jerusalém fica em um planalto cercado deles. Apresenta flores brancas perfumadas e é
perenifólia, assim como as palmeiras e as oliveiras, se destacando entre os arbustos secos dos campos áridos. Em
Isaías 41:18-19, o verdor dessas plantas é relacionado à reconstrução de Israel, um símbolo de restauração. No Brasil,
é comum observarmos ramos de alecrim (Rosmarinus officinalis – Lamiales: Lamiaceae) nos andores de santos nas
procissões. Erva perenifólia, aromática e de origem mediterrânea, é utilizada como incenso, desde a antiguidade, por
templos e igrejas. Suas flores azuis inspiraram a lenda de que Maria as concedeu à planta em agradecimento por tê-la
servido de varal às vestes do bebê Jesus, que foram lavadas por ela enquanto fugiam do Egito.

Palavras-chave: botânica; Domingo de Ramos; ritual; símbolos.
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Muito além da Páscoa: o cacaueiro e a origem do chocolate

Fernanda Avelino-Capistrano1,2*; Antônio Igor Vieira Bernardo1 & Leandro Silva Barbosa1,3

1. Centro Universitário São José, Rio de Janeiro, RJ

2. Colégio e Curso Aplicação – Vila Militar, Rio de Janeiro, RJ

3. Escola Municipal André Urani – GENTE, Rio de Janeiro, RJ

*fernandaacsilva@yahoo.com.br

O cacaueiro – Theobroma cacao – é uma planta angiosperma pertencente à família Malvaceae, ordem Malvales,

originária da América do Sul, tendo seu registro original para a Bacia Amazônica. Em ambiente natural, pode alcançar

até vinte metros de altura, possui duas épocas de produção de frutos (entre março a agosto; e entre setembro a

fevereiro), e pode ser reproduzida assexuadamente (sementes/frutos) e por propagação vegetativa. Atualmente, é

cultivada de maneira comercial no Brasil (em especial no sul da Bahia), na América Central, em áreas tropicais da

África e na Indonésia, de forma a suprir o mercado mundial de chocolate e seus derivados. O cacau foi uma planta

com grande importância cultural para as civilizações mesoamericanas pré-colombianas, as quais utilizavam as

sementes do cacau para preparar bebidas, em rituais ou mesmo como moedas. Os povos maia e asteca cozinhavam o

cacau e o trituravam junto com milho, mel, flores e pimenta, a fim de neutralizar o amargor; o produto final era o

xocatl, uma bebida dos deuses, utilizada em rituais sagrados e por reis. Aliás, o nome do gênero, Theobroma, significa

“alimento dos deuses”, uma menção à importância dessa planta para os nativos. O primeiro contato dos europeus

com o cacau foi em 1502, quando um dos navios da quarta expedição de Colombo encontrou uma canoa repleta de

amêndoas de cacau. É também atribuído a Colombo a introdução do cacau e o xocalt na Europa, sendo o mesmo um

grande apreciador da bebida. Os espanhóis foram os responsáveis por modificar o preparo da bebida, que passou a

ser tomada quente, junto com leite e açúcar, quando passou ser chamado de chacauhaa (chacau = quente; haa =

bebida), se tornando posteriormente chocolate. No período atual da Páscoa é quase unânime presentear pessoas

queridas com ovos de chocolate. Entretanto, esse costume é pretérito ao cristianismo, onde os antigos realizavam a

troca de ovos no equinócio de primavera, como forma de celebrar a entrada da nova estação e desejar uma boa

colheita; para isso, enterravam os ovos nas terras de cultivo. A difusão dos ovos de chocolate surgiu na França, onde

os Pâtissiers recheavam ovos de galinha vazios com chocolate e os pintavam por fora. Da lavoura, os ovos passaram a

ser escondidos nos jardins para que as crianças os encontrassem. A partir do final do século XIX, o chocolate se

difundiu totalmente na Páscoa, se tornando uma das maiores tradições atuais. Em uma analogia livre, podemos

afirmar que, passado o tempo, o cacau, na forma de chocolate, continua sendo um alimento dos deuses, e com a

exploração comercial, uma moeda valiosíssima.

Palavras-chave: asteca; maia; moeda; ritual.
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Morte e ressurreição no reino animal

Fernanda Avelino-Capistrano1,2* & Leandro Silva Barbosa1,3

1. Centro Universitário São José, Rio de Janeiro, RJ

2. Colégio e Curso Aplicação – Vila Militar, Rio de Janeiro, RJ

3. Escola Municipal André Urani – GENTE, Rio de Janeiro, RJ

*fernandaacsilva@yahoo.com.br

A morte e a ressurreição são alegorias muito presentes em diversas culturas humanas. A morte representa o fim da

vida terrena, que pode ou não ter continuidade em um outro plano; já a ressureição é um elemento onde o morto

regressa à vida. Na mitologia cristã, a festa da Páscoa comemora a morte e a ressureição de Jesus Cristo, como

relatada no Novo Testamento. No mundo natural, a morte e a vida duelam constantemente, onde muitas das vezes, a

morte de um ser se torna a vida de outro, através da predação ou mesmo do processo de decomposição. Entretanto,

no reino animal, há alguns organismos que possuem estratégias que lembram a ressurreição, tais como tanatose,

anabiose e criptobiose. A tanatose é um comportamento em que um animal se finge de morto durante um ataque de

um predador, podendo, inclusive, alterar parte do metabolismo para simular mais a morte ou mesmo para passar

desapercebido a predadores que necessitam de estímulos de movimento. Entre os organismos que praticam tal

comportamento, estão mamíferos (gambás, coelhos), répteis, anfíbios, peixes e artrópodes. Alguns animais, como os

lagartos da espécie Liolaemus occipitalis (Squamata: Liolaemidae), podem ainda calcular o risco que correm, de

acordo com a distância que estão do predador. Algumas náiades de Odonata também exibem tal comportamento,

onde essas podem permanecer imóveis durante minutos. Por outro lado, a anabiose é um estado de dormência

extremamente reduzido, o qual um organismo pode desenvolver quando em condições ambientais desfavoráveis. A

criptobiose, estratégia utilizada por tardígrados, nematódeos e rotíferos, é um estado extremo de anabiose, onde

todos os sinais metabólicos estão ausentes. Um dos animais mais icônicos quando o assunto é ressureição são os

tardígrados, diminutos parentes dos artrópodes que habitam ambientes terrestres, semiaquáticos e aquáticos. Em

condições extremas, esses organismos podem formar cistos anabióticos e manter uma taxa metabólica baixíssima. Em

casos mais extremos os organismos podem permanecer em anidrobiose durante anos. Há relatos de tardígrados que

foram reanimados após mais de cem anos em estado de latência. Em ambos os casos, tanto na tanatose quanto na

anabiose, se tornara uma marcante estratégia para algumas espécies, sendo assim, fixadas pela seleção natural. Dessa

forma, para alguns animais, a morte e a ressureição não são apenas passagens momentâneas, mas sim uma estratégia

de sobrevivência que os garante a vida.

Palavras-chave: anabiose; criptobiose; tanatose; tardígrados.
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Tapiti, o coelhinho do Brasil

Cayo De-Souza1* & Fernanda Avelino-Capistrano1,2

1. Centro Universitário São José, Rio de Janeiro, RJ

2. Colégio e Curso Aplicação – Vila Militar, Rio de Janeiro, RJ

*cayobio.98@gmail.com

Coelhos são um dos símbolos mais populares da Páscoa. Na tradição moderna, os coelhos são os responsáveis por

trazer os ovos de Páscoa para as crianças, onde ambos simbolizam a fertilidade, o nascimento e a esperança de vida.

Entretanto, esses elementos já eram utilizados nos cultos pagãos à deusa Ostara, a qual era cultuada durante o

equinócio da primavera, como uma forma de esperar fertilidade nos campos na próxima estação. Passado o inverno, e

com a chegada da primavera (estação que simboliza a fertilidade, o “renascimento” após um rigoroso inverno), os

coelhos eram os primeiros a sair de suas tocas e começar a se reproduzir, fazendo jus à sua associação à fertilidade.

Como subterfúgio à caça ao coelho, foi associada a prática de entrega de ovos de aves pintados para as crianças e,

assim, ao saírem para caçar coelhos, as crianças encontravam os ovos pintados com adornos escondidos pela cidade.

Coelhos, lebres e pikas são mamíferos pertencentes à ordem Lagomorpha, que possui 92 espécies, distribuídas por

todos os continentes, exceto a Antártida. Diferenciam-se dos roedores por terem quatro incisivos na mandíbula

superior, ao contrário dos roedores, que têm apenas dois. São também quase estritamente herbívoros e, assim como

os roedores, os dentes incisivos crescem durante toda a vida, necessitando de uma continua atividade de roer

alimentos fibrosos para prevenir um excessivo crescimento dos dentes. O Brasil possui apenas uma espécie nativa de

coelho, Sylvilagus brasiliensis, popularmente conhecida tapiti. De hábito noturno, esse coelho cava sua toca,

utilizando o próprio pelo para forrá-la, e é nela que terá seus filhotes. Mesmo classificado como pouco preocupante

pela IUCN, o tapiti vem sofrendo com a crescente perda de habitat, seja pelo desmatamento, seja pela competição

com a lebre-europeia - Lepus europeaus. A lebre-europeia foi introduzida na Argentina e no Chile no final do século

XIX, em fazendas de caça. Devido à falta de controle, houve fuga desses animais das fazendas; logo eles se adaptaram

ao ambiente, sendo encontrados hoje no Brasil, ocorrendo do Rio Grande do Sul até Goiás. As lebres competem com

o tapiti, por alimento, habitat e ainda se apossam de suas tocas, deixando o tapiti exposto para predadores - o tapiti é

menor, mais lento e mais pacato que a lebre-europeia. Assim, conhecer o nosso “coelhinho” é uma das formas mais

importantes de ajudar a preservá-lo. O Brasil tem seu próprio coelhinho da Páscoa e precisa, mais do que nunca,

buscar formas de evitar perdê-lo.

Palavras-chave: conservação; lebre-europeia; Lagomorpha.
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De Ostera a Jesus: a Páscoa e sua simbologia

Vinícius de Menezes Estrela Santiago¹* & Ligia Maria Rosalino Martins²
1. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

2. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

*vestrela@edu.unirio.br

Páscoa é uma época mundialmente conhecida. Para os cristãos, simboliza a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo.
Já os judeus, comemoram a data como o marco da libertação dos hebreus da escravidão no Egito, com o nome de
pessach, que significa passagem. No cristianismo, a Páscoa é um dos eventos mais importantes do ano, possuindo
uma preparação de 40 dias marcado por práticas de penitência, chamada Quaresma. Um dos símbolos mais antigos
da Páscoa é o cordeiro (Ovis aries – Artiodactyla: Bovidae), onde os judeus veem o animal como símbolo da aliança
feita entre Deus e o povo judeu na Páscoa da antiga lei. Enquanto para os cristãos o cordeiro é o próprio Jesus, que foi
sacrificado na cruz para redimir os pecados do povo. A Páscoa é datada pelo primeiro domingo após a lua cheia que
ocorre depois do equinócio de primavera. Além disso, a data apresenta diversos simbolismos, dentre eles o coelho e
os ovos da Páscoa. Muitas tradições foram criadas a partir da incorporação de culturas pagãs na igreja cristã. Em
muitas dessas culturas, o ovo estava inteiramente ligado ao processo de renascimento pela eclosão de vida,
observada em animais como aves e répteis. Os pagãos adoravam a deusa Ostera, considerada a divindade responsável
pela primavera e, como parte do culto de celebração, entregavam ovos de presente, simbolizando renascimento e
renovação. Enquanto no ocidente, nessa mesma época, pela dura passagem do inverno para primavera, também
ficava marcada a época de reprodução de diversos animais. O coelho, por gerar uma grande prole, foi associado com a
fertilidade, fecundidade e renovação, características da deusa Ostera, passando a ser o representante desses
atributos da deusa. Com a expansão do cristianismo, os ritos e simbologias da deusa, e a comemoração do equinócio
de primavera, foram sendo modificados para adaptação à celebração da ressurreição de Cristo. Desse modo, o coelho
passou a significar a igreja e sua missão de propagar a palavra cristã. Esse costume antigo foi sendo adaptado
conforme a cultura em que chegava, como na Alemanha, onde o costume passou a se dar principalmente para
crianças; Os Romanov, família real russa, ficaram conhecidos por trocarem ovos ornamentados com joias; armênios,
por sua vez, pintavam ovos ocos com figuras religiosas. Enquanto os franceses e ingleses, com suas grandes indústrias
de chocolate, resolveram adaptar o doce ao formato do ovo, se tornando o principal modo de presentear terceiros.
Hoje, os ovos são associados erroneamente – à luz da zoologia - ao coelho, tendo em vista que esse é um mamífero,
pertencente à ordem Lagomorpha, possuindo sua gestação completa na mãe, não gerando um ovo.

Palavras-chave: coelho; cordeiro; divulgação científica; Semana Santa; zoologia cultural.

27

IV Mostra de Biologia Cultural – Da Quaresma à Páscoa             Rio de Janeiro, 19 de abril de 2020
Evento Virtual - https://www.facebook.com/events/2846449852103760



Santiago & Martins 2020

IV Mostra de Biologia Cultural – Da Quaresma à Páscoa             Rio de Janeiro, 19 de abril de 2020
Evento Virtual - https://www.facebook.com/events/2846449852103760

28



Afinal, quem é o bacalhau? 

Marcia Denise Guedes1* & Maria da Gloria Tuxen2,3

1. Colégio Força Máxima Zona Norte 1, Rio de Janeiro, RJ
2. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ
3. Colégio de São Bento, Rio de Janeiro, RJ
*mdguedes@gmail.com

A Semana Santa é o período dedicado, pelos católicos, ao reconhecimento do sacrifício de Jesus Cristo. Nessa época,
assim como durante a Quaresma, que a precede, muitos fiéis abstêm-se de comer carne vermelha, optando então
pelo consumo de peixe. Tal fato se dá, entretanto, devido à má interpretação dos textos da Igreja Católica, que
recomenda a abstinência de qualquer tipo de carne ou outro alimento, desde que signifique um pequeno sacrifício
(penitência) para o fiel, em memória de Cristo. Lançar mão de algum tempo livre para realizar atos de caridade e
dedicação ao próximo também são recomendados. O bacalhau, nome comum dado a peixes geralmente pertencentes
ao gênero Gadus, da família Gadidae (ordem Gadiformes), pode ser considerado o pescado mais popular consumido,
não apenas nesta época do ano, como também no período natalino. Apesar de ter sido introduzido na gastronomia
pelos portugueses na época das grandes navegações, há indícios de que os vikings tenham sido os primeiros a
consumirem o peixe. Os bascos teriam introduzido o processo de salga e iniciado sua comercialização. Após ser
descoberto pelos portugueses como adequado às necessidades da época das grandes navegações, tornou-se
amplamente utilizado, passando a fazer parte da cultura portuguesa, graças ao estímulo dos comerciantes lusitanos
ao seu consumo, em substituição aos alimentos proibidos pelas tradições cristãs. As espécies que melhor respondem
à técnica de salgamento e, por isso, consideradas como “bacalhau”, seriam: Gadus morhua (Oceano Atlântico –
Noruega e Canadá), considerado “o nobre dos nobres” e Gadus macrocephalus (Oceano Pacífico – Alasca). Outras
espécies, consideradas “genéricas” são: Pollachius virens (o saithe), também Gadidae, Molva molva (o ling) e Brosmius
brosme (o zarbo), esses dois últimos pertencentes à família Lotidae. No Brasil, há o pirarucu (Arapalma gigas
Osteoglossiformes: Osteoglossidae), conhecido como bacalhau-da-amazônia. Algumas dessas espécies, como G.
morhua e A. gigas estão ameaçadas de extinção.

Palavras-chave: ictiologia; Quaresma; zoologia.
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Branta leucopsis ou: como eu aprendi a preparar um ganso assado vegano pro almoço de Páscoa

Rômulo Fagundes Sodré

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

romulo.stantz@gmail.com

Branta leucopsis (Anseriformes: Anatidae), ou ganso-de-faces-brancas, é uma espécie de ave que ocorre no Reino

Unido e Países Baixos. Apesar de habitar essas regiões, a espécie migra durante o verão para a Groenlândia, o

arquipélago de Svalbard e a Sibéria, onde se reproduz. Uma vez que ninhos e juvenis nunca eram vistos e ainda não se

conhecia a rotina migratória realizada pelas aves, durante a Idade Média surgiu a lenda de que a espécie advinha de

Lepas anserifera (Pedunculata: Lepadidae), um crustáceo pedunculado de cor e formato semelhantes ao ganso, além

de possuírem tentáculos facilmente confundidos com penas. Assim como os demais crustáceos cirripédios, L.

anserifera possui um estágio larval de vida livre, que, ao encontrar um substrato firme, fixa-se e desenvolve-se para a

forma adulta, permanecendo séssil durante o resto de sua vida. Por serem comumente encontrados fixos a pedaços

de madeira que estavam à deriva no oceano, passou-se a acreditar que eram os frutos de uma árvore que existia em

alto mar, e que, ao amadurecer, davam origem aos gansos. Essa série de equívocos fez com que durante séculos o

ganso-de-faces-brancas fosse um alimento permitido em datas onde o consumo de carne é proibido, como a

Quaresma e a Páscoa, uma vez que não era um animal “nascido da carne” e sim o fruto de uma planta. Mesmo com a

oposição de diversos céticos ao longo dos anos, o mito persistiu por séculos, perdendo força somente com a melhor

compreensão da migração das aves, assim como ninhos de B. leucopsis sendo encontrados por navegantes no norte

europeu. Apesar de hoje em dia a lenda não passar de uma curiosidade histórica e científica, ela está eternizada no

nome do crustáceo, com o epíteto anserifera podendo ser traduzido livremente como “que produz gansos”.

Palavras-chave: craca; ganso-de-faces-brancas; mitologia; Páscoa.
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A ceia da Páscoa contada de maneira biológica: o que comemos e bebemos?

Arlindo Serpa Filho1,2* & Luci Boa Nova Coelho3

1. Faculdades Integradas Maria Teresa, Niterói, RJ

2. Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ  

3. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

*serpafilhoa5@gmail.com

Uma das datas mais importantes do calendário brasileiro é a Semana Santa, que culmina no domingo de Páscoa. Logo

após o Carnaval, a Quarta-Feira de Cinzas marca o início do período da Quaresma, quando muitos cristãos fazem

jejum como preparativo para a chegada da Páscoa. Com características de um Estado laico, no Brasil, as manifestações

de cunho religioso são livres e cada denominação comemora esse período de forma específica. Entre os judeus,

conhecida como Pessach (passagem), marca a libertação do povo judeu (o Êxodo). No Egito, a Páscoa, ligada ao

cristianismo, concebe o sentido do perdão para aqueles que estavam separados de Deus devido aos seus pecados.

Mas deve-se frisar que algumas características pascais modernas possuem elementos herdados de povos pagãos.

Atualmente, nesse período, o comércio fica movimentado com a venda de diferentes ingredientes que comporão a

ceia pascalina e também pela venda de ovos de chocolate, que são oferecidos como um presente. A Páscoa é rica em

simbologias e seus signos podem ser observados durante a ceia, onde o peixe, relacionado a algumas aparições de

Jesus após a ressurreição, é símbolo da vida. Na mesa dos cristãos, destaca-se o bacalhau, Pollachius virens

(Gadiformes: Gadidae), rico em ômega-3, cálcio, magnésio, contribuindo para a manutenção do sistema imunológico,

a diminuição da quantidade de colesterol e triglicérides no sangue, prevenindo doenças cardíacas; o salmão, Salmo

salar (Salmoniforme: Salmonidae), uma das melhores fontes de ácidos graxos ômega-3; o cordeiro, Ovis aries

(Artiodactyla: Bovidae), representando Cristo, é rico em vitamina B3 e proporciona ganho e/ou manutenção de massa

muscular, melhora do desempenho físico, prevenção de anemia, saúde dos ossos, prevenção de câncer e

fortalecimento da imunidade; o pão, que significa o corpo de Jesus que foi oferecido aos discípulos na ceia final, é um

alimento feito à base de farinha especial de trigo, Triticum spp. (Poales: Poaceae), rico em fibras, vitaminas e

minerais.; o vinho, representando o sangue de Cristo, é um liquido alcoólico produzido por fermentação do sumo de

uva, Vitis vinifera (Vitales: Vitaceae), que promove a diminuição do risco de aterosclerose, contribuindo para o

aumento de HDL (colesterol bom) e inibe a oxidação de LDL (colesterol mau) nas artérias, para a diminuição da

pressão arterial e prevenção do câncer. O coelho (Lagomorpha: Leporidae) é um mamífero que, por sua grande

capacidade de gerar filhotes, passou a ser um personagem um tanto antropomorfizado que alegra as famílias

distribuindo presentes, trazendo o significado de fertilidade e também esperança. Apesar de toda alegria, paz, amor e

esperança contida nas mensagens do bom e velho Coelhinho da Páscoa, o coelho também é uma das iguarias

pascalinas. Nota-se ainda, nas grandes travessas das ceias, a presença do frango, Gallus gallus domesticus, e do peru,

Meleagris gallopavo (Galliformes: Phasianidae); do camarão, Xiphopenaeus kroyeri (Decapoda: Penaeidae), e da

lagosta, Panulirus argus (Decapoda: Palinuridae), e do porco, Sus domesticus (Artiodactyla: Suidae). Também muitos

optam pelas massas em geral, que tem na base da receita o trigo. E finalmente o cacau, Theobroma cacao (Malvales:

Malvaceae), com a deliciosa receita de chocolate.

Palavras-chave: botânica; conhecimento científico; cultura; gastronomia; zoologia.
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Causos animais na Quaresma de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo

Angeliane Oliveira Santos* & Elidiomar Ribeiro Da-Silva
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

*lianeoliveirah@gmail.com

Santana de Parnaíba é um município localizado na Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, cuja economia é

ligada ao setor de serviços e ao comércio. O turismo vem se desenvolvendo na cidade, com visitantes atraídos pelo

conjunto colonial do centro histórico e pelas festas populares que a cidade realiza, quase todas ligadas ao calendário

católico. Como em toda cidade do interior do Brasil, em Santana de Parnaíba há a tradição de contação oral de

história, os causos, narrativas corriqueiras, mas nem por isso menos interessantes, e que possibilitam a comunicação

entre os mais velhos (os que narram) e os mais novos (os que escutam) da comunidade. A partir de conversas com

moradores em idade de aposentadoria, selecionamos alguns causos acontecidos durante a Quaresma, intervalo do

calendário em que, diz a crendice popular, as defesas celestiais estão enfraquecidas, o que dá força a seres

encantados. O grande afluxo de migrantes nordestinos trouxe para o Estado de São Paulo um acréscimo de crendices,

de modo que dois dos causos aqui narrados são passados no interior da Bahia, durante a infância dos contadores. Um

conta a história de um menino que tinha a tarefa diária de levar comida ao seu pai, porém ele se alimentava dela,

deixando apenas o resto. O pai, zangado e culpando a esposa, brigou feio com ela. Muito brava, a mãe praguejou o

filho, que se transformou em um bicho semelhante ao boi, o berrador. Especialmente na Quaresma, as pessoas

escutam o berro desse ser amaldiçoado. Outro causo de procedência baiana narra que em uma fazenda, a família

estava na varanda olhando as estrelas e proseando quando, ao bater meia-noite, o pai mandou, sem sucesso, que

todos entrassem, pois era Quaresma. Logo depois da badalada de um sino, apareceu uma mula (Equus ferus caballus x

E. africanus asinus – Perissodactyla: Equidae) com fogo no lugar da cabeça, fazendo com que todos corressem à

segurança da casa. O pai então explicou que se tratava de uma mulher que tinha se envolvido com um padre. Os

demais causos são autóctones da região estudada. Um é sobre escravos, moradores de onde hoje é o bairro

Cururuquara, que contavam que, em noites da Quaresma, avistavam cabeças de boi vagando sem os corpos. Até hoje,

em uma das festas tradicionais do bairro, usa-se a cabeça de um boi (Bos taurus – Artiodactyla: Bovidae) para lembrar

o conto. Outro causo relacionado a bovinos tem a ver com a tradição de não se comer carne na Sexta-Feira Santa. Um

morador contou que comprou carne na Sexta-Feira Santa e, quando estava carregando sua compra nas costas, sentiu

algo queimando como fogo. Em casa, ao socar a carne no pilão, notou que estava com “bicho” (insetos). Não

conseguindo comer, tampou o pilão; no dia seguinte (Sábado de Aleluia), a carne estava boa para consumo, sem

vestígio de insetos. Um dos causos relata o avistamento de um lobisomem comendo sabão. De fato, no Brasil há

relatos de lobisomens ou grandes cães (Canis lupus familiaris – Carnivora: Canidae) com esse hábito alimentar

inusitado, o que faz ligação com duas das mais disseminadas lendas urbanas do passado: a de que a carrocinha

captura cães de rua para se fazer sabão, sendo o mesmo dito em relação às crianças que brincavam na rua, sob risco

de captura pelo homem do saco. Um último caso tem ligação indireta com os animais. Foi relatado que, quando se ia

pegar lenha, era necessário se levar fumo, visando agradar a caipora (assim mesmo, no feminino), encantado que

protege a mata, as plantas e os animais. Além disso, só se podia pegar o essencial. Este pequeno apanhado local de

causos mostra elementos recorrentes, como a inspiração em animais, especialmente aqueles da rotina doméstica, a

obrigação do jejum, a punição à desobediência aos pais e a imputação de culpa à mulher.

Palavras-chave: caipora; crendices; jejum; lobisomem; mula.
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https://www.facebook.com/events/2329662027336274/
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NOSSO EVENTO

https://www.facebook.com/events/2846449852103760/

IV MOSTRA DE BIOLOGIA CULTURAL – DA QUARESMA À PÁSCOA

https://www.revistaabruxa.com/

https://www.facebook.com/events/2846449852103760/
https://www.revistaabruxa.com/

