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Resumo

A Zoologia Cultural analisa os elementos zoológicos presentes nas manifestações da cultura pelas populações
humanas. A forma de manifestação cultural a ser analisada nesse trabalho é uma das mídias da cultura pop, os
videogames. Nesse estudo temos como objetivo realizar uma análise biológica das espécies de insetos do jogo
HOLLOW KNIGHT, com o auxílio de livros de zoologia/entomologia e artigos científicos. Foi analisada a
morfologia, hábitos ecológicos, comportamentos, características que se correlacionam com suas formas de se
locomover ou atacar que melhor se adequam ao ambiente em que se encontram. Como resultado, observa-se
que os personagens retratados, sejam aliados ou vilões, apresentam forte inspirações em diversas espécies de
insetos da vida real, como por exemplo: um besouro rola-bosta que ataca com bolas de excremento e um
chefão do jogo que possui seu design inspirado na mariposa Bombyx mori (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera:
Bombycidae), mais conhecida como bicho-da-seda. O jogo HOLLOW KNIGHT pode ser utilizado como uma
ferramenta no ensino da zoologia de invertebrados, principalmente os que compõem o filo Arthropoda.

Palavras-chave: Ciência; Cultura; divulgação científica; videogame; Zoologia Cultural.

Abstract

Biological analysis of insect species in the game HOLLOW KNIGHT

Cultural Zoology analyzes the zoological elements present in the manifestations of culture by human
populations. The form of cultural manifestation to be analyzed in this work will be one of the media of pop
culture, video games. In this study we aim to carry out a biological analysis of the insect species in the game
HOLLOW KNIGHT, with the help of zoology/entomology books and scientific articles. The morphology, ecological
habits, behavior, characteristics that correlate with their ways of getting around or attacking that best suit the
environment in which they are specified were analyzed. As a result, it is observed that the portrayed
characters, whether allies or villains, have strong inspirations from several species of real-life insects, such as a
dung beetle that attacks with excrement balls and a game boss whose design is inspired by the moth Bombyx
mori (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Bombycidae), better known as the silkworm. The game HOLLOW KNIGHT can
be used as a tool in teaching invertebrate zoology, especially those that make up the phylum Arthropoda.

Keywords: Cultural Zoology; Culture; Science; scientific divulgation; videogame.

A Bruxa, 2021

v. 5,  n 8, p. 145-159
www.revistaabruxa.com
Rio de Janeiro, RJ

MAC FADDEN et al. 2021 145

ISSN 2594-8245



Introdução

O filo Arthropoda é o mais diverso dentre todos os filos do reino animal, contendo mais de um milhão
de espécies vivas descritas, correspondendo a cerca de 80% de toda a diversidade animal (HICKMAN et al.,
2016). De acordo com BRUSCA et al. (2018), é composto por cinco subfilos: Trilobita, Crustacea, Hexapoda,
Myriapoda e Chelicerata. São caracterizados por possuírem o corpo segmentado e dividido em pelo menos
duas regiões (cabeça e tronco), exoesqueleto bem desenvolvido feito de quitina e proteínas, presença de
apêndices articulados, crescimento através de mudas (ecdises), cabeça com um par de olhos laterais
compostos e ocelos medianos simples (BRUSCA et al., 2018).

O subfilo Hexapoda é definido por artrópodes que possuem três pares de pernas, incluindo a presença
de uma distinta tagmatose, ou seja, corpo segmentado, dividido em cabeça, tórax e abdome (GULLAN &
CRANSTON, 2017). É separado em dois grupos: Entognatha (Collembola, Diplura e Protura) e Ectognatha
(Insecta) (RAFAEL et al., 2012).

A classe Insecta é o maior grupo do filo Arthropoda, cujos membros são encontrados em ambientes
aquáticos e terrestres (CARRANO-MOREIRA, 2015). O grupo tem seu sucesso atribuído à evolução do voo, o que
fez com que esses animais possuíssem uma grande vantagem em comparação a outros invertebrados
terrestres, tais como: melhores condições ambientais, acesso a novos alimentos, migração para novos habitats
e escapar de predadores (BARNES, 1984).

Cada uma das 28 ordens de insetos conhecidas (GULLAN & CRANSTON, 2017) apresenta uma estrutura
social diversificada. Alguns vivem sozinhos, outros formam unidades cooperativas, que variam por sociedade,
como por exemplo, as abelhas-de-mel (Apis mellifera Linnaeus, 1758 – Apidae), as formigas (Oecophylla sp.,
Eciton sp., Doylus sp. – Formicidae), e as vespas de papel (Polistes sp. – Vespidae), todas pertencentes à ordem
Hymenoptera (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2011). Esses comportamentos sociais apresentam diversas similaridades
com estruturas sociais dos próprios seres humanos, o que levou a diversas culturas a criar mitos e
comparações desses insetos com os humanos e até a usá-los como símbolos de divindades.

Insetos e a cultura pop

Não raro, os artrópodes são vistos pela população como pragas que precisam ser eliminadas,
independentemente das suas importantes funções ecológicas que podem beneficiar a atividade humana
(MODRO et al., 2009; TRINDADE et al., 2012; CAJAÍBA & SILVA, 2015; D’ESCOFFIER, 2021). Nessa visão, os insetos são
o grupo mais facilmente identificado, e se tornam o foco de toda a hostilidade. Para tentar mitigar as
associações negativas atribuídas aos insetos, a Zoologia Cultural se torna essencial, ajudando-os a terem uma
imagem mais positiva (DA-SILVA & COELHO, 2016).

Devido ao fato de sua existência gerar um impacto na vida humana, isso torna seu estudo e distribuição
do conhecimento para o público muito mais importante. Podendo assim transmitir o conhecimento das
funções que eles realizam como: a polinização de diversas angiospermas presentes na natureza, das quais nós,
seres humanos, dependemos para sobreviver (FREITAS & IMPERATRIZ-FONSECA, 2005) e os possíveis perigos que
eles podem trazer como a transmissão de bactérias, vírus e protozoários nocivos. Outro fator importante a ser
considerado são os produtos que os seres humanos desenvolvem a partir dos insetos como, por exemplo, os
diversos usos da cera de abelhas para o desenvolvimento de cosméticos, tintas e outros produtos (PECHENIK,
2016).

As influências criadas pela classe Insecta vão além de seu papel e relações ecológicas na natureza,
como podemos observar em suas aparições na cultura humana. Sejam como símbolos de divindades de
nossos mitos (Figura 1A), como fonte de inspiração para o tema principal de vários personagens de quadrinhos
(Figura 1B), suas aparições em filmes e as criaturas inspiradas em seu comportamento e como componente
importante de vários videogames (Figura 1C).
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Em jogos onde a presença dos insetos é enfatizada, é comum que eles assumam papéis diversificados.
Na franquia POKÉMON, os insetos são uma categoria dos animais colecionáveis espalhados pelo jogo que
podem ser usados como personagens jogáveis ou inimigos que fazem parte do ambiente em que se
encontram, geralmente florestas e bosques. Já em jogos como EARTH DEFENSE FORCE (Figura 2A) eles são pragas
extremamente destrutivas para as cidades, devido ao seu tamanho colossal e tendência de predar humanos. E
em jogos como MORTAL KOMBAT X eles são usados como armas utilizadas pela personagem D’vorah (Figura 2B)
que afirma ser parte de uma mente coletiva.

O jogo HOLLOW KNIGHT

No jogo HOLLOW KNIGHT os insetos ocupam todas as categorias de personagens possíveis, desde o
personagem principal, os aliados, a vida selvagem e até os inimigos. Criado e desenvolvido pelo estúdio
independente de jogos australiano Team Cherry, o jogo é um título de aventura, exploração e ação, que possui
um mundo composto majoritariamente por insetos de aparência antropomórfica tanto sencientes quanto
selvagens (Figura 3). É também possível notar uma forte relação com o mundo real baseando nos tipos de
inimigos e suas respectivas localizações.
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Figura 1. A- Escaravelho egípcio representando o símbolo do deus do Sol (fonte: https://pt.dreamstime.com); B-

Besouro Azul, da DC Comics (fonte: https://liberproeliis.fandom.com) C- Heracross da série POKÉMON (fonte: THE

POKEMON COMPANY, 2021).

Figura 2. A- Jogo EARTH DEFENSE FORCE: INSECT ARMAGEDDON (fonte: https://www.techtudo.com.br). B- D’vorah,

personagem de MORTAL KOMBAT (fonte: https://www.comboinfinito.com.br).



O presente trabalho tem por objetivo descrever, categorizar e analisar as características zoológicas e
comportamentais dos insetos representados no jogo HOLLOW KNIGHT, em comparação com a vida real.

Material e métodos

Para uma melhor análise do conteúdo do jogo em relação aos insetos da vida real foi necessário
comparar o comportamento e a morfologia dos personagens, com as características apresentadas em livros de
entomologia, enfatizando características mais específicas para identificações taxonômicas e utilizando artigos
científicos (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2011; RAFAEL et al., 2012; GULLAN & CRANSTON, 2017).

Neste estudo, foi analisado o comportamento de vários personagens do jogo HOLLOW KNIGHT e
comparado suas características com os insetos que os inspiraram.

Resultados e discussão

Os personagens visualizados no jogo, incluindo inimigos e aliados apresentam forte inspirações em
insetos da vida real. As características zoológicas e ecológicas podem ser observadas no formato corporal dos
organismos e nas variações comportamentais em relação aos diferentes locais que podem ser ocupados
(Figura 4).
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Figura 3. Imagens do jogo HOLLOW KNIGHT (fonte: BRYAN, 2018).
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Apesar de o ambiente ser predominantemente subterrâneo, há uma grande variedade de zonas, como
por exemplo, as zonas verdejantes recobertas de musgo e outras plantas de ambientes úmidos (Figura 5A),
uma região com plantas mais diversificadas devido a presença de luz natural (Figura 5B), o interior de uma
colmeia recoberta de cera e mel (Figura 5C) e uma região completamente tomada por diversos fungos (Figura
5D), dentre outras, aumentando assim a variedade de inimigos por ambiente. Com essa diversidade de
biomas, surgem inimigos que apresentam características que combinam com o ambiente em que se
encontram, como as abelhas na colmeia, ou inimigos que se cobrem de musgo no caminho verde e os fungos
perigosos dos Ermos Fúngicos.
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Figura 4. Mapa de Hallownest, com suas áreas destacadas (fonte: HOLLOW KNIGHT WIKI, 2020).

Figura 5. Regiões de Hallownest. A- Caminho verde. B- Jardins da Rainha. C- A Colmeia. D- Ermos
Fúngicos (fonte: imagens retiradas do jogo HOLLOW KNIGHT).



Dentre os personagens encontradas no jogo, existe uma que é chamada de “Vidente” (Figura 6). Ela é
uma mariposa que ajuda o jogador a ganhar uma nova habilidade. Localizada na região conhecida como “Terra
do Descanso”, ela é membro da tribo das mariposas, fato que estabelece uma relação misteriosa com a
“Radiance” (a ser vista mais adiante), dita como entidade divina para a tribo. Ela primeiro aparece para o
jogador como uma mariposa feita de luz em sua forma astral, mas depois assume uma forma física quando
interage com o jogador lembrando uma lepidóptera. É possível fazer a associação entre essa capacidade de
mudança de forma com o processo de mudança de cor da espécie de mariposa Biston betularia Linnaeus,
1758 (Lepidoptera: Geometridae) (MAJERUS, 2009). Em seu design normal, observamos várias características
que a identificam como uma lepidóptera, como asas e corpo cobertos por escamas, um par de olhos
compostos e peças bucais sugadoras bem desenvolvidas (espirotromba) para se alimentarem de néctar, suco
de frutos maduros, seiva e material orgânico em decomposição, de acordo com o que é descrito por ORLANDIN

et al. (2016).

Um outro personagem é o besouro conhecido como “The Last Stag” ou “o último besouro” (Figura 7A),
que é usado como principal forma de transporte rápido (Figura 7B) por entre diversas estações espalhadas por
toda Hallownest e por carregar bens preciosos. Sua aparência física remete uma forte inspiração ao besouro-
hércules, Dynastes hercules (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Scarabaeidae) (Figura 7C). Em sua maioria, os
adultos da subfamília Dynastinae são noturnos ou crepusculares, sendo atraídos pelas luzes à noite (GASCA-
ÁLVAREZ & AMAT-GARCÍA, 2010; KELLER & CAVE, 2016).
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Figura 6. “The Seer” ou a Vidente, um membro
da tribo das mariposas e sua forma no mundo de
sonhos (HOLLOW KNIGHT WIKI, 2020).

MAC FADDEN et al. 2021

A Bruxa 5(8): 145-159, 2021

Figura 7. A- “The Last Stag” (fonte: HOLLOW KNIGHT WIKI, 2020); B- Túnel do besouro (fonte:
HOLLOW KNIGHT WIKI, 2020); C- Sua inspiração no besouro da família Dynastinae (fonte:
KELLER & CAVE, 2016).



A subfamília Dynastinae possui um dos maiores besouros norte-americanos, que pode atingir até 65
mm de comprimento, somente os machos possuem chifres (na cabeça ou no pronoto) longos projetando-se
para a frente, com a superfície do corpo arredondada e convexa (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2011; KIM & BROU JR,
2019). Os membros da subfamília podem ser caracterizados por terem suas mandíbulas expostas
dorsalmente, antenas com nove ou dez segmentos e com a base do escapo oculta pelo clípeo, escutelo visível,
pigídio exposto; procoxas transversais; garras do tarso médio e posteriores simples, corpo geralmente robusto,
a cor é geralmente marrom escura, preta ou avermelhada, ocasionalmente amarelo-testáceo, com máculas ou
linhas ou manchas simétricas escuras (GASCA-ÁLVAREZ & AMAT-GARCÍA, 2010).

O personagem no jogo habita um sistema de túneis que percorrem toda a Hallownest, remetendo à
possíveis hábitos de vários escarabeíneos (Figura 7B), que são capazes de fazer uma rede de túneis, onde
cavam e enterram as bolas de excremento, nas quais os ovos são postos e as larvas se desenvolvem, tendo
alimento e proteção garantidos (RAFAEL et al., 2012; GULLAN & CRANSTON, 2017).

Um dos principais chefões para a progressão do jogo é Ogrim, também conhecido como “Defensor de
Esterco” (Figura 8A), o que remete as espécies do gênero Dichotomius (Hope, 1838), pertencente à tribo
Dichotomiini (Coleoptera: Scarabaeidae), também conhecidos como besouros coprófagos e rola-bosta (Figura
8B-D) (NUNES & VAZ-DE-MELLO, 2019).
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Figura 8. A- Ogrim em postura normal (fonte: HOLLOW KNIGHT WIKI, 2020); B- Besouro rola-bosta (fonte:
insetologia.com); C- Comportamento do besouro rola-bosta (fonte: OLIVEIRA et al., 2011); D- Ataque
utilizando o excremento de seu terreno (fonte: HOLLOW KNIGHT WIKI, 2020).
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Geralmente, os membros dessa subfamília se alimentam de esterco e são comuns em pastos; possuem
o comportamento de destacar esterco com a mandíbula e trabalham em pares (um puxando e o outro
empurrando) fazendo uma bola e a rolando por distâncias consideráveis com suas pernas posteriores
(TRIPLEHORN & JOHNSON, 2011; MALDANER, 2017). A maioria dos besouros da subfamília Scarabaeinae movem o
excremento ou porções de alimento e enterram no solo em forma de esfera, comportamento esse chamado
de telecoprismo (SILVA et al., 2011).

As características mais marcantes para a diagnose da subfamília Scarabaeinae são: coloração de preta
opaca até cores metálicas; formato do corpo variado, mas geralmente oval; antenas lameladas; clípeo
cobrindo as mandíbulas e o labro (membranoso); pigídio exposto totalmente; e tíbias posteriores com um
único esporão apical (SILVA et al., 2011). No jogo o encontramos na região do aqueduto real abaixo da Cidade
das Lágrimas, numa região coberta por matéria fecal constantemente úmida devido às águas que escorrem da
cidade e abaixo da arena ele possui um ninho feito da matéria fecal ao seu redor, um comportamento
denominado endocoprismo. Na luta contra ele sua principal forma de atacar é utilizando o esterco ao seu
redor (Figura 8D) como bolas que são lançadas contra o cavaleiro.

Um dos elementos do jogo que o jogador é mais incentivado a procurar são os “Grubs” (Figura 9), que
são pequenas lagartas espalhadas pelo mapa que oferecem recompensas quando libertadas, para poder
retornar ao seu ninho. Seu design, apesar de não remeter a qualquer espécie conhecida, é baseado em
lagartas de borboletas. Se o jogador consegue recuperar todas as lagartas ele ganha um troféu chamado de
“metamorfose”. Esse termo é referente ao ciclo de vida de organismos holometábolos, que começam como
ovos, eclodindo em larvas, transformando-se em pupa até chegar a fase adulta, passando assim por várias
fases durante seu processo de desenvolvimento (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2011; RAFAEL et al., 2012).

Uma associação que pode ser feita com a atividade de resgatar os grubs por todo o mapa do jogo é a
de resgate de animais que foram presos em armadilhas por caçadores, gerando simpatia pelas larvas. Esse ato
de resgate gera simpatia pelos grubs presos, somado a sua aparência que cria a ideia de inofensivo e indefeso,
pode levar a uma associação de proteção a espécies em perigo. Levando isso em consideração, pode-se
atribuir o papel de espécie bandeira para os grubs, uma espécie cuja aparência atrai a atenção das pessoas e é
usada para representar diversos grupos de animais.

Entre alguns dos inimigos, pode-se observar uma maior diversidade de artrópodes: mosquitos (Figura
10A), moscas (Figura 10B), louva-a-deus (Figura 10C), piolhos, pulgas (Figura 10D), aranha (Figura 10E),
centopeias (Figura 10F), e uma grande variedade de coleópteros. Alguns dos designs mais interessantes
desenvolvidos vêm dos chefes do jogo (também conhecidos como “chefões”). Considerando que esses chefes
tendem a ser os inimigos mais memoráveis do jogo, apresentam mecânicas únicas e designs que são
facilmente reconhecidos pelos jogadores, tornando-os melhores candidatos a serem analisados por sua
semelhança com insetos da vida real.
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Como, por exemplo, a personagem “Marmu” (Figura 11A), inspirada na lagarta da mariposa Cerura
vinula (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Notodontidae) (Figura 11B). Pode-se observar alguns elementos que a
personagem apresenta em comum com a espécie, como a presença de espinhos e projeções dorsais, tal qual
um par anal de falsas-pernas que é rudimentar ou modificado, parecido com espinhos (RAFAEL et al., 2012).
Essas lagartas quando se sentem ameaçadas ou são perturbadas levantam as partes anterior e posterior do
corpo e congelam, se mantendo fixadas pelos quatro pares de pernas-falsas na metade do corpo (TRIPLEHORN &
JOHNSON, 2011).
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Figura 10. Imagens das descrições de diversos inimigos encontrados no jogo HOLLOW

KNIGHT (fonte: imagens retiradas do jogo HOLLOW KNIGHT).

Figura 11. A- Marmu (fonte: HOLLOW KNIGHT WIKI, 2020); B- Lagarta Cerura vinula
(fonte: https://asknature.org).



Em uma determinada etapa do jogo, na região da borda do reino se encontra a colmeia, um local onde
insetos que apresentam as características de abelhas reais se encontram. Apesar de não serem vistas
coletando pólen ou néctar elas mostram seu comportamento defensivo quando detectam o personagem do
jogador adentrando a colmeia, e o atacam imediatamente. Podem-se ver inúmeras estruturas associadas a
abelhas no design do nível incluindo padrões hexagonais espalhados pela colmeia, paredes e pilares feitos de
cera, e mel escorrendo ao fundo do cenário. Quando o personagem equipa um item conhecido como “sangue
de colmeia”, um amuleto que no jogo permite regeneração de vida, mas também faz com que as abelhas
hostis passem a não atacar o cavaleiro por possuir um cheiro similar ao néctar delas, em referência ao
comportamento defensivo das abelhas que reagem a feromônios intrusivos em seu território. Segundo DA

SILVA et al. (2012), a agressividade das abelhas quanto a qualquer coisa que possa ser considerada como
ameaça ou intrusa é um mecanismo de defesa para proteção da colmeia. Os comportamentos apresentados
pelos inimigos dessa área sugerem que suas principais fontes de inspiração foram as crenças de
comportamento associadas com a abelha-de-mel (Figura 12C).

Dentre os inimigos dessa região se destaca o “The Hive Knight” (Figura 12A) inspirado em um zangão
de abelha-de-mel que possui no jogo a função de defender sua rainha, a “Hive Queen Vespa” (Figura 12B), que
apesar do nome, é a abelha rainha de uma colmeia de Apis melifera. Na vida real, os machos possuem a
função de fertilizar a rainha e morrem após o acasalamento. A rainha é incapaz de deixar as câmaras reais
devido ao seu tamanho e à sua função na colmeia (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2011).

As abelhas-de-mel podem ser reconhecidas pela coloração marrom dourada, pela forma das células
marginais e submarginais nas asas anteriores e ausência de esporões nas tíbias posteriores (TRIPLEHORN &
JOHNSON, 2011). Compõe o grupo de maior interesse humano pois realizam a polinização de grande parte de
plantas de interesse econômico (CARRANO-MOREIRA, 2015). As fêmeas exibem comportamento solitário e
constroem e abastecem os ninhos, sendo esse ninho controlado pela única fêmea fértil, a rainha. Em algumas
linhagens pode ocorrer o compartilhamento de um mesmo ninho com outras fêmeas, com divisão de trabalho
reprodutivo entre elas, podendo assim esse ninho ser chamado de colônia (RAFAEL et al., 2012). Essas colônias
xxx
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Figura 12. A- Hive Knight (fonte: HOLLOW KNIGHT WIKI, 2020); B- Rainha Vespa (fonte: HOLLOW KNIGHT WIKI,

2020); C- Abelha-de-mel, Apis mellifera (fonte: TORDIN, 2018).
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podem ser eussociais, com divisão de trabalho baseado em de castas, envolvendo indivíduos estéreis ou não
reprodutivos cooperando com aqueles que reproduzem (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2011; GULLAN & CRANSTON,
2017).

O personagem “The Radience” (ou A Radiância) (Figura 13A), o último chefe do jogo que traz várias
inspirações à mariposa Bombyx mori (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Bombycoidea) (Figura 13B), mais
conhecida como bicho-da-seda em sua forma larval (com importância econômica na produção de seda). São
mariposas noturnas, com distribuição pela América do Norte. No confronto, é possível visualizá-la se
deslocando por teletransporte. Cada vez que ela realiza esse comportamento, deixa inúmeras escamas que
caem das suas asas (Figura 13C), característica presente nos membros da ordem Lepidoptera. Além disso,
integrantes dessa família possuem corpo robusto, piloso, e são brancas com várias linhas acastanhadas
atravessando as asas anteriores (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2011; RAFAEL et al., 2012).

A personagem ainda possui uma habilidade de manipular a luz, provavelmente inspirada na ideia
popular de que os insetos são atraídos para grandes e intensas fontes de luz. Comparando essa habilidade da
personagem com comportamento das mariposas, poderia ser equivalente ao fato de mariposas serem ativas a
noite ou durante o crepúsculo (GULLAN & CRANSTON, 2017). WILLIAMS (1936), em estudo com Sphingidae
(Lepidoptera), tentou relacionar a atividade de voo com a influência lunar. Como resultado, obteve menor
xxxxx
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Figura 13. A- The Radience (A Radiância) (fonte: HOLLOW KNIGHT WIKI, 2020); B-
Mariposa doméstica Bombyx mori (fonte: https://br.pinterest.com); C- Aparição da
Radiância no jogo (fonte: HOLLOW KNIGHT WIKI, 2020).
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número de indivíduos coletados durante a Lua Cheia em comparação com a Lua Nova. Insetos geralmente são
atraídos pela luz, os noturnos, provavelmente, pela luz lunar, o que poderia explicar essa habilidade da
personagem. Cabe destacar que os insetos possuem grande sensibilidade visual, com olhos compostos
formados por vários omatídeos e providos de fotorreceptores, associados a ocelos e a um sistema nervoso
complexo, capaz de processar as informações visuais (DE OLIVEIRA & SOARES, 2001; TRIPLEHORN & JOHNSON, 2011;
GULLAN & CRANSTON, 2017).

No jogo há também alguns gastrópodes (lesma Unn e Xamã Caracol), e os mais estranhos de todos os
personagens, os fungos sencientes, que habitam os Ermos Fúngicos. Além da Dama Branca (Figura 14), uma
raiz senciente, que é a progenitora do cavaleiro jogável e da personagem Hornet.

Dentre esses inimigos, é possível destacar o filhote, o guerreiro e o ogro fúngicos (Figura 15A-C) como
maiores exemplos de inimigos não insetos, sendo baseados em cogumelos que evoluíram para seres com
capacidade locomotiva. Uma variante desses inimigos fúngicos que vale destacar é a carcaça fúngica (Figura
15D), inimigo descrito como um ser que foi infectado por um fungo parasita, sendo uma possível referência a
família Cordycipitaceae de fungos que usam os insetos como hospedeiros e podem assumir controle de seus
movimentos para espalhar seus esporos por todo o ambiente. A família Cordycipitaceae foi revalidada com
base no gênero-tipo Cordyceps Fries, 1818 por SUNG et al. (2007), por meio de um estudo filogenético
molecular.

Segundo SUNG et al. (2007), o gênero Cordyceps é o mais diverso da família Clavicipitaceae, tendo em
torno de 400 espécies. O ciclo de vida é direto, utilizando apenas um único hospedeiro, não existindo um
hospedeiro intermediário (HUGHES et al., 2009). Esse gênero tem a capacidade de tomar o controle total das
funções motoras do inseto hospedeiro por meio do contato de um único esporo com o inseto. O esporo entra
no corpo do inseto, toma o controle de seus movimentos e, posteriormente, o mata e dá início ao
desenvolvimento do corpo frutífero e dispersão de seus esporos para infecção de novos hospedeiros (HUGHES

et al., 2009). No jogo, esse comportamento é demonstrado por alguns inimigos que mostram fungos
crescendo em suas carapaças e liberando esporos como forma de infligir dano. SUNG et al. (2007) mencionam
que a maioria das espécies desse fungo atacam larvas de Lepidoptera e Coleoptera na serrapilheira, musgos
ou camadas superiores do solo.
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Figura 14. Dama Branca em sua câmara (fonte: Imagem retirada do jogo HOLLOW KNIGHT).
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Considerações finais

O mundo entomológico criado no jogo eletrônico HOLLOW KNIGHT apesar de não ser completamente fiel
aos insetos do mundo real, ainda apresenta uma vasta gama de designs que relacionam os personagens com
os insetos em que foram inspirados. A caracterização desses personagens permite que o público geral perceba
que os insetos não são criaturas que devem ser eliminadas e sim que devem ser vistos como uma parte
importante do nosso cotidiano. É importante lembrar alguns materiais produzidos pelos insetos, tais como:
seda, mel, própolis, cera, corantes (pigmentação vermelha produzida pelas cochonilhas), dentre outros. Outro
motivo para a conservação do grupo é o fato de que eles são responsáveis pela polinização de diversas
espécies vegetais, incluindo aquelas relacionadas à nossa alimentação. Outros ainda podem ajudar no
controle biológico de pragas que afetam plantações, como, por exemplo, as joaninhas que se alimentam de
pulgões.

Certos designs evocam a curiosidade daqueles que os veem, e podem levar os jogadores a buscarem
conhecer mais sobre as inspirações de seus jogos favoritos. Assim, utilizando-se do estilo artístico do jogo, a
ideia de que os insetos não são seres repugnantes pode ser mais facilmente disseminada entre a população.
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Figura 15. A- Filhote Fúngico; B- Guerreiro Fúngico; C- Ogro Fúngico; D- Carcaça Fúngica (fonte: imagens
retiradas do jogo HOLLOW KNIGHT).
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Resumo

Representações sociais são modalidades de conhecimento prático orientadas à comunicação e compreensão
do contexto em que vivemos, servindo para se perceber como os objetos de estudo são socialmente lidos. O
termo coletivo “plâncton” é relativamente bem conhecido pela sociedade em geral, assim como seus
derivados “zooplâncton” e “fitoplâncton”, talvez especialmente a partir da exposição pela grande mídia de
matérias que tratam da sua importância ambiental. Assim, visando contribuir para entender a percepção
popular acerca dos organismos planctônicos, procedeu-se a análise de charges, disponíveis em um grande
depositário on-line, versando sobre tal tema. Foram encontradas charges abordando tanto fitoplâncton
quanto zooplâncton, com destaque absoluto para o krill (Decapoda: Euphausiacea), mas não as que
explicitamente mencionassem o protozooplâncton, bem como integrantes de Copepoda, Ostracoda e
Cladocera, grupos taxonômicos de destacada importância nas comunidades planctônicas. Considerando todas
as buscas e eliminando as repetições, foram obtidas 43 charges, a maioria delas com presença de baleias,
certamente por sua notória predação ao krill.

Palavras-chave: cartum; fitoplâncton; krill; Zoologia Cultural; zooplâncton.

Abstract

Floating in the waters of the internet: the social representation of plankton through cartoons
Social representations are modalities of practical knowledge oriented to communication and understanding of
the context in which we live, serving to understand how the objects of study are socially read. The collective
term “plankton” is relatively well known by society in general, as well as its derivatives “zooplankton” and
“phytoplankton”, perhaps especially from the exposure by the mainstream media of articles dealing with
environmental importance. Thus, to contribute to understanding the popular perception of planktonic
organisms, cartoons were analyzed, available in a large repository, dealing with this theme. Cartoons
addressing both phytoplankton and zooplankton were found, with an absolute emphasis on krill (Decapoda:
Euphausiacea). No cartoons were found that explicitly mention protozooplankton, as well as members of
Copepoda, Ostracoda, and Cladocera, taxonomic groups of outstanding importance in planktonic
communities. Considering all the searches and eliminating the repetitions, 43 cartoons were obtained, most of
them with the presence of whales, certainly for their notorious predation on krill.

Keywords: comics; Cultural Zoology; krill; phytoplankton; zooplankton.

Em momentos de afloramento de movimentos negacionistas, quer sejam motivados por interesses
políticos, religiosos ou por simples ignorância, é ainda mais necessário se falar de Ciência em todos os espaços
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possíveis. Mas isso deve ser feito de um modo que todos possam compreender, utilizando-se uma linguagem
acessível à assimilação por parte do chamado público leigo. O que pode ser viabilizado, por exemplo,
mediante a associação entre Ciência e Cultura. Urge, assim, se mostrar que a academia científica é parte
integrante da sociedade que a cerca. Através da Cultura, pode-se mostrar que a Ciência está por toda parte e,
na verdade, caminha junto com a sociedade.

Dentro dessa percepção, surge o conceito de Zoologia Cultural, definido por DA-SILVA & COELHO (2016) e
DA-SILVA (2018) como o estudo da presença simbólica de animais nas mais distintas manifestações da Cultura.
A Zoologia se mostra uma ciência absolutamente adequada à divulgação científica, posto que nós, humanos,
nos interessamos muito pelos demais integrantes do reino animal. E isso pode ser potencializado com a
associação à Cultura, em especial à cultura pop (DA-SILVA & COELHO, 2016). O conceito de Zoologia Cultural
pode ser ampliado com a inclusão de outros reinos de seres vivos, resultando em uma Biologia Cultural
(COELHO & DA-SILVA, 2017), incrementando as possibilidades de utilização.

As representações sociais são modalidades de conhecimento prático orientadas para a comunicação e
para a compreensão do contexto social, material e ideativo em que vivemos. São formas de conhecimento
que se manifestam como elementos cognitivos — imagens, conceitos, categorias, teorias —, mas sem se
reduzirem exclusivamente a isso (JODELET, 2001). Socialmente elaboradas e compartilhadas, contribuem para a
construção de uma realidade comum, que possibilita a comunicação (SPINK, 1993; JODELET, 2001), sendo,
basicamente, a maneira como se vê determinados objetos. Vale ressaltar que, embora as representações
digam muito sobre como os objetos de estudo são socialmente lidos, também são ótimas para se conhecer
melhor quem lê. E são também alimentadas pelos produtos da Ciência, publicitados através da mídia e das
inúmeras versões populares desses produtos (SPINK, 1993).

Para o presente trabalho, parte-se do pressuposto de que o termo coletivo “plâncton” é relativamente
bem conhecido pela sociedade em geral, bem como seus derivados “zooplâncton” e “fitoplâncton”,
especialmente a partir da exposição pela grande mídia de matérias que tratam da importância para a
alimentação das baleias (REDAÇÃO MUNDO ESTRANHO, 2011; KELLEY, 2019) e na produção de oxigênio (PORTAL

APRENDIZ, 2010; REDAÇÃO MUNDO ESTRANHO, 2011), respectivamente. Assim, visando contribuir para entender a
percepção popular acerca dos organismos planctônicos (Figura 1), procedeu-se uma busca pelos termos
supracitados e mais “copépode”, “ostrácode”, “cladócero” e “krill”, todos em versão na língua inglesa, em um
grande depositório de charges, o CARTOON STOCK - https://www.cartoonstock.com. Não foram incluídos na
busca os protozoários, por estarem muito mais relacionados, na percepção popular, à promoção de doenças.
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Figura 1. Amostra de plâncton marinho. Foto: Jay Nadeau, Chris Lindensmith, Jody W.
Deming, Vicente I. Fernandez e Roman Stocker; imagem cortesia de David Liittschwager
(https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106438820).
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A charge é uma forma de humor gráfico que figura em jornais, revistas, telejornais e na internet do
mundo todo, com estrutura básica composta de imagem e texto, usando, geralmente, o humor e a sátira
(PARNAIBA, 2014). Por conter a junção de texto e imagem, com teor jocoso e atual, a charge é uma arte de
grande representação popular. Porém, há a exigência de que o leitor tenha conhecimento dos fatos
abordados, obrigando-o a estabelecer relações intertextuais com outros gêneros para construir significados
(SOUSA & SOUZA, 2016), o que potencializa seu uso acadêmico e educacional (ROCHA & LIMA, 2016).

Por uma questão de respeito aos direitos autorais, as charges inventariadas não são aqui mostradas,
sendo apenas analisadas com finalidade meramente científica. Os resultados preliminares (DA-SILVA et al.,
2021) deste estudo foram apresentados no I SIMPÓSIO DO PLÂNCTON DE ÁGUAS CONTINENTAIS: BIODIVERSIDADE,
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E PERSPECTIVAS FUTURAS, organizado pelo projeto TECALAJES e pelo Núcleo de Estudos
Limnológicos da UNIRIO.

Não foram encontradas charges que, explicitamente, mencionassem integrantes dos grupos
taxonômicos Copepoda, Ostracoda e Cladocera (Crustacea), organismos de destaque entre os componentes
do plâncton. A busca pelo termo “plâncton” resultou em 23 charges. Já as buscas por “fitoplâncton”,
“zooplâncton” e “krill” resultaram em duas, uma e 23 charges, respectivamente. Curiosamente, a única charge
referenciada como sendo de zooplâncton se refere a organismos fitoplanctônicos, enquanto que, das duas
referenciadas como sendo de fitoplâncton, uma é sobre krills (que são integrantes do zooplâncton) e a outra é
sobre plâncton em geral. Isso é um indício de que determinados conceitos ainda precisam ser mais
trabalhados para uma melhor compreensão popular.

Considerando todas as buscas e eliminando as repetições, foi inspecionado o total de 43 charges, 32
das quais com a presença de baleias (Artiodactyla: Cetacea), sendo as demais relativas a protozoários
ameboides (2), posicionamento na cadeia alimentar e problemas advindos da redução populacional (2),
evolução (1), fitoplâncton (1), biologia do krill (1), óleo de krill1 (1) e temas aleatórios (3).

Em termos de representação social, os Euphausiacea, popularmente conhecidos como krill, se
consolidam como grupo planctônico de maior destaque, quase sempre em associação à sua predação por
parte das baleias (Figura 2). Cena recorrente nas charges mostra baleias pedindo pizza sabor krill (Figura 3),
com piadas associadas – como, por exemplo, a situação em que dois clientes, sendo um humano e uma baleia,
esperam suas respectivas pizzas, aí chega o garçom e pergunta “Quem pediu pizza de krill?”. O fato é que a
grande mídia, desde pelo menos a década de 1980, noticia a importância ecológica do krill, tornando esses
pequenos organismos conhecidos como presença efetiva nas teias e cadeias alimentares marinhas. Esse fato
vem sendo noticiado pela imprensa ao logo do tempo, o que, provavelmente, fixou na população a noção da
relevância ambiental do krill, reforçando sua representatividade social e fazendo com que tais crustáceos
sejam bem reconhecidos por, ao menos, parte da população em geral.

1- Suplemento alimentar extraído do crustáceo krill e considerado fonte de ômega-3.
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Figura 2. Dentre os representantes do plâncton, o krill (Euphausiacea) é o grupo de maior destaque nas charges
analisadas, sendo quase sempre associado às baleias. Isso é consequência natural do fato das baleias notoriamente
se alimentarem de krill. Fonte das imagens que compõem a montagem ilustrativa: GOOGLE.
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Quanto às questões relacionadas à Ciência, algumas charges representam bem a morfologia básica dos
organismos planctônicos, com as naturais licenças-poéticas ligadas à simplificação. O mesmo não pode ser
dito em relação às baleias, que, muitas vezes, estão desenhadas de modo bem generalizado, lembrando o
padrão cartunesco do célebre personagem Moby Dick – ou seja, um cachalote, grupo de baleias2 com dentes e
que não têm no plâncton parte destacada de sua dieta. Mas há charges em que o traço representa bem as
baleias que efetivamente se alimentam de plâncton, as chamadas baleias-de-barbatana (Mysticeti). O padrão
morfológico dos cachalotes, que seria inadequado à associação com o plâncton, está presente em cerca de
40% das charges analisadas. Em cerca de 20% das vezes as baleias são retratadas com um tipo de padrão
morfológico misto, o que denota uma generalização, uma simplificação do traço (Figura 4).

2- Nomes comuns costumam ser tema de polêmica na academia científica. Muitos pesquisadores defendem que o termo comum
“baleia” seja usado de modo restrito aos Mysticeti, o que excluiria, por exemplo, o cachalote (Physeter macrocephalus Linnaeus,
1758 – Physeteridae) e a orca (Orcinus orca Linnaeus, 1758 – Delphinidae), em que pese essa última ser também conhecida como
baleia-assassina. Porém, consideramos que nome comum não obedece, necessariamente, a vontade acadêmica. Esse é o caso do
nome baleia, popularmente aplicado a animais com “jeitão” de baleia, ainda que não relacionados em uma unidade filogenética.
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Figura 3. Montagem representando uma “pizza de krill” (fonte das imagens: GOOGLE). Algumas das charges
analisadas representam baleias pedindo pizza sabor krill.
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A despeito da recorrência de notícias abordando a importância do fitoplâncton na liberação de
oxigênio para a atmosfera (PORTAL APRENDIZ, 2010; REDAÇÃO MUNDO ESTRANHO, 2011; KELLEY, 2019), como as da
Figura 5, chama atenção a ausência de charges relativas a esse papel fundamental. O que denota um possível
ponto que deve ser priorizado em termos de divulgação científica, sendo isso congruente com as conclusões
obtidas por LACERDA (2017), em estudo acerca da necessidade de dinamização das aulas sobre diversidade e
ecologia do plâncton marinho. Na escola, é urgente a sensibilização de professores e alunos quanto à
preservação dos organismos planctônicos e a utilização de vídeos didáticos como recurso alternativo é um
ótimo caminho (LACERDA, 2017), assim como os recursos gráficos, como a charge, que atrai não só por sua
linguagem simples, mas também por tratar de temas atuais (ROCHA & LIMA, 2016).

Ainda de acordo com LACERDA (2017), novas estratégias pedagógicas são essenciais, maximizando a
eficiência do processo de ensino-aprendizagem. Pensamento similar pode ser aplicado às práticas de
divulgação científica, valorizando a necessária popularização do pensamento científico. Com isso, pode-se
contribuir para a melhor compreensão sobre os estudos de cunho taxonômico, a biologia geral e a própria
pesquisa de base como um todo. Investindo mais esforços no aprimoramento da comunicação com o público
leigo, os especialistas em plâncton poderão fomentar a consciência ecológica e incentivar a necessária
preservação dos recursos marinhos.
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Figura 4. Esquemas alusivos aos tipos morfológicos das baleias representadas nas charges analisadas. A –
baleia-de-barbatana; B – cachalote; C – um tipo “misto”, com características dos tipos mencionados
anteriormente. Fonte: freesvg.org (modificado).

Figura 5. Montagem a partir de duas notícias mencionando a importância da produção de oxigênio por parte
do fitoplâncton. Fontes: https://eos.org/research-spotlights/worlds-biggest-oxygen-producers-living-in-
swirling-ocean-waters; https://www.divescotty.com/underwater-blog/ocean-phytoplanktons-produce-
earth-oxygen.php. Tradução livre: “Maiores produtores de oxigênio do mundo vivendo em águas oceânicas
rodopiantes / Oceanógrafos investigam o impacto de vórtices profundos em espiral sobre o fitoplâncton.”;
“Oceanos produzem mais oxigênio do que as árvores / Oceano e mares produzem mais oxigênio do que as
plantas e as árvores, e as proporções não chegam nem perto!”
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