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Resumo

O Carnaval é considerado uma das principais festas populares brasileiras e ocupa um lugar destacado
entre várias camadas da sociedade. Com isso, é natural que tenha grande espaço na cobertura midiática,
o que é ainda mais potencializado nos locais onde o Carnaval é mais badalado, como o Rio de Janeiro.
Em tempos recentes, até 2020, na cidade do Rio de Janeiro vinha crescendo a proposta de se retomar o
Carnaval tradicional carioca, valorizando que se brincasse nos blocos de rua. Muitos desses blocos
possuem nomes com humor apurado e chamam a atenção de membros de outras agremiações
carnavalescas e da própria sociedade. O presente trabalho objetivou investigar o uso de animais e
plantas como referência nos nomes dos blocos de rua do Carnaval 2020 no Rio de Janeiro, contribuindo
para avaliar a importância da biodiversidade como fonte de inspiração para a cultura popular e, assim,
ajudando na divulgação científica. Para isso, uma pesquisa foi feita na página de internet da Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro, onde foi encontrado um total de 291 blocos inscritos naquele ano, sendo 64
(22%) os que possuíam exemplares da fauna ou flora no nome.
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Abstract

“Oh opens wings that biodiversity wants to pass through”: plants and animals in the revelry of cultural 
zoology, with reference to the street groups of the Carioca Carnival
Carnival is considered one of the main popular Brazilian festivals and occupies a prominent place among
various layers of society. With that, it is natural that it has a large space in media coverage, which is even
more potentiated in places where Carnival is more popular, such as Rio de Janeiro. In recent times, until
2020, in the city of Rio de Janeiro, the proposal to resume the traditional Carioca Carnival was growing,
valuing people playing in street groups. Many of these groups have names with refined humor and call
the attention of members of other carnival associations and society itself. The present work aimed to
investigate the use of animals and plants as a reference in the names of the street groups of Carnival
2020 in Rio de Janeiro, contributing to evaluate the importance of biodiversity as a source of inspiration
for popular culture and, thus, helping to disseminate science. For this, a search was carried out on the
Rio de Janeiro City Hall website, where a total of 291 groups were registered that year, 64 (22%) of which
had examples of fauna or flora in the name.
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Introdução

O Brasil pode ser considerado uma nação que aprecia comemorações e festividades, o que é
confirmado pela quantidade de festas de Norte a Sul do país, sejam elas de cunho religioso, profano ou
uma mistura indissociável de ambos. O Carnaval constitui uma das nossas principais festas populares e
ocupa lugar destacado entre várias camadas da sociedade e da mídia, sendo considerado uma das
manifestações culturais da identidade brasileira de maior representatividade nacional e internacional
(VIVIANI et al., 2011).

As festas carnavalescas possuem estreita relação com a fauna e a flora, quer seja pelas raízes
históricas de sua criação ou mesmo por simbolismos diversos da liturgia (cf. COELHO & DA-SILVA, 2020).
Sendo assim, o presente trabalho aborda o uso de elementos da fauna e da flora como referência para
nomes dos blocos de rua do Carnaval na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2020, ajudando a avaliar a
importância da biodiversidade como fonte de inspiração à cultura popular, com potencial contribuição
para a divulgação científica.

Fauna e flora na folia desde os primórdios

A cronologia do Carnaval remete a festas do passado, que aconteciam na Grécia, em Roma e
também, muito provavelmente, à mistura desses e de outros festejos populares da Antiguidade, como
os dos egípcios. Essas festas originais eram chamadas de dionisíacas, lupercais, saturnais ou mesmo com
nomes mais específicos, como Procissão do Touro Ápis (SEBE, 1986; FERREIRA, 2004; COELHO, 2020).
Possuíam como caraterística em comum a forte ligação com elementos do mundo natural.

As Festas Dionisíacas (Figura 1), como o próprio nome diz, eram bacanais para exaltar o deus
grego Dionísio (Baco, para os romanos). Ele é considerado o deus do vinho, uma vez que teria sido o
primeiro a plantar e cultivar as parreiras, além de ser o deus dos ciclos vitais, das festas, da insânia, do
teatro, dos ritos religiosos e da intoxicação que funde o bebedor com a deidade (DANIÉLOU, 2020). As
festas em homenagem a Dionísio alteravam as rotinas diárias, dando lugar a momentos de prazer (SEBE,
1986; COELHO, 2020).
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Figura 1. Festa Dionisíaca, representada em The triumphal procession of Bacchus (1536-1537), de Maarten
van Heemskerck (1498-1574). Fonte: commons.wikimedia.org/wiki/File:Triumphal_procession_of_Bacchus,
_by_Maerten_van_Heemskerck.jpg (2023).



Um dos mitos mais famosos atribuídos a Dionísio afirma que, durante uma viagem através das
ilhas do Mar Egeu, ele foi capturado por um bando de piratas que consideraram vendê-lo como escravo.
Porém, mudaram de ideia quando ele infestou o navio com fantasmas de trepadeiras e animais
selvagens. Os piratas, em fuga, viraram golfinhos ao saltarem ao mar (THEOI PROJECT, 2020). Dionísio
(Figura 2) era um deus geralmente representado acompanhado de outras figuras e chamado por muitos
nomes. Além de Baco, a versão romana, também era conhecido por Dendrites (aquele das árvores).

Uma de suas companhias geralmente é Sileno (Figura 3), seu tutor, que lhe ensinou a cultura da
vinha, a poda dos galhos e a fabricação do vinho. Além de Sileno, Dionísio é visto comumente na
companhia das divindades menores da natureza, os Sátiros (equivalentes ao Fauno da mitologia romana)
(Figura 4), com aspecto de homens com cauda e orelhas de asno ou cabrito, pequenos chifres na testa,
narizes achatados, lábios grossos e barbas longas. Normalmente eram-lhes consagrados o pinho e a
oliveira, e eles viviam nos campos e bosques aonde tinham relações sexuais frequentes com as
Mênades, Ninfas que também eram vistas acompanhando Dionísio.
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Figura 2. Dionísio em Bacchus (c. 1596), de Caravaggio (1571–1610). Fonte:
greekerthanthegreeks.com (2021).
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Figura 3. Bacchus and drunken Silenus - The dream of Silenus (1635-1640), de Frans van den Wyngaerde (1614
– 1679). Fonte: greekerthanthegreeks.com (2021).

Figura 4. Pintura em um cílice (objeto usado para beber vinho na Grécia
Antiga) descrevendo um sátiro com uma cauda e pênis ereto, de Eufrônio
(510–500 a.C.), Atenas. Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tiro (2021).
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Normalmente, as Mênades (Figura 5) eram representadas com cabelos desgrenhados,
entrelaçados de serpentes e vestes de pele de veado, raposa ou pantera e tigre, com uma grinalda de
hera e empunhando um tirso (bastão envolvido em ramos de videira). Participavam de atividades
ritualistas como amamentar crias de animais selvagens e ingerir vinho, mel e leite (KRAEMER, 1979).
Dionísio era ainda representado na companhia dos Centauros (Figura 6), criatura com cabeça, braços e
dorso de ser humano e com corpo e pernas de cavalo.
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Figura 5. Maenads (1886), de John Collier (1850–1934). Fonte: dailyartmagazine.com/dionysus-
maenads/ (2023).

Figura 6. Centauros em Les amours des Centaures (1635), de Rubens (1577-1640). Fonte:
fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:The_Loves_of_the_Centaurs_Peter_Paul_Rubens.jpg (2023).
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Os festejos lupercais e saturnais, fundamentais como referências ao Carnaval, celebravam
respectivamente em honra ao deus grego Pã (Fauno, para os romanos) e a Saturno (SEBE, 1986).
Enquanto Pã é considerado o deus dos bosques, campos, rebanhos e pastores, Saturno é o deus
protetor da agricultura e, durante a sua semana (entre 17 e 23 de dezembro), a regra era viver
alegremente, comer muito e extrapolar os instintos regulados durante o restante do ano. As procissões
em homenagem ao touro Ápis eram festividades que se estendiam por sete dias, onde o povo se reunia
para ver os sacerdotes conduzirem o animal sagrado, considerado o arauto, a imagem viva da divindade
agrária Ptah. Os antigos egípcios consideravam-no como a expressão mais completa da divindade sob a
forma animal e, diferentemente de outras divindades, era sempre representado na forma animal e
nunca na forma humana com cabeça animal (COELHO, 2020).

Bicho na festa, bicho no jogo

A biodiversidade como referência no Carnaval pode ser notada na relação existente entre a festa
e a modalidade de aposta conhecida como Jogo do Bicho. O jogo faz associação entre números e
animais, tendo sido criado no final do século XIX pelo Barão de Drummond, em alusão ao jardim
zoológico, que então estava localizado no bairro de Vila Isabel, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro
(DAMATTA & SOAREZ, 1999). Na compra do ingresso de entrada para o zoológico (Figura 7), o visitante
recebia um tíquete com a figura de um animal impressa. Próximo ao portão de entrada do parque, ficava
pendurada em um poste, a cerca de 3 metros de altura, uma caixa de madeira, dentro da qual estava
escondida a gravura de um bicho, escolhido pelo Barão (MAGALHÃES, 2007). A coincidência entre o bicho
impresso no tíquete e aquele constante na caixa do poste dava direito ao prêmio de 20 mil réis, 20 vezes
o valor gasto com a entrada. O primeiro sorteio ocorreu no domingo 3 de julho de 1892, quando, na
inauguração de um dos muitos divertimentos na empresa do jardim zoológico, o Barão dirigiu-se até o
poste e revelou um avestruz, fazendo, segundo MAGALHÃES (2007), a alegria de 23 sortudos visitantes. A
reportagem do DIÁRIO DO COMÉRCIO, edição do dia seguinte ao ocorrido, noticiou o fato:

“(...) Após a vitória do avestruz a vitória do estômago. Deu-se começo pois a um lauto e profuso
banquete de 100 talheres, havendo por esta ocasião brindes de saudações recíprocas. À festa
compareceram muitas distintas senhoras, representantes da imprensa e outros muitos
convidados.” (DIARIO DO COMMERCIO, 4 de julho de 1892)
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Figura 7. Exemplar do bilhete do jardim zoológico. Fonte:
raizdosambaemfoco.wordpress.com (2021).
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Sendo o Jogo do Bicho de grande popularidade (Figura 8), o célebre Machado de Assis, em 1895,
tipificou o “lazer-monetário” do período e, de forma irônica, demonstrou os malefícios e benefícios da
prática. Afirmando que, na mesma medida em que se pode ganhar dinheiro, pode-se também perder,
Assis satiriza o jogo em texto publicado a 10 de março, na GAZETA DE NOTÍCIAS (AGUIAR, 2018):

“Sim, eu creio na feitiçaria, como creio nos bichos de Vila Isabel, outra feitiçaria, sem sacos de
feijão. São sistemas. Cada sistema tem os seus meios curativos e os seus emblemas particulares.
Os bichos de Vila Isabel, mansos ou bravios, fazem ganhar dinheiro depressa, e sem trabalho,
tanto como fazem perdê-lo, igualmente depressa e sem trabalho, tudo sem trabalho, não
contando a viagem de bond, que é longa, vária e alegre. Ganha-se mais do que se perde, e tal é o
segredo que esses bons animais trouxeram da natureza, que os homens, com toda a civilização
antiga e moderna, ainda não alcançaram. Não sei se a feitiçaria dos bichos dá mais dos
quatrocentos e treze mil-réis da Umbelina; talvez dê mais, o que prova que é melhor.” (ASSIS,
1994).

O Carnaval começou sua ligação com os bichos do jogo por volta dos anos 1930, através do
sambista Natal da Portela. No quintal da casa de Natal, na esquina com a Estrada do Portela, bairro de
Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio de Janeiro, foi fundado o bloco carnavalesco Vai Como Pode, que, mais
tarde, se transformou na escola de samba Portela. Após perder um braço em um acidente de trem, Natal
ficou desempregado e foi trabalhar como apontador de bicho na região de Turiaçu, bairro vizinho a
Oswaldo Cruz, dentro da região de Madureira. Logo virou gerente de banca e, posteriormente, montou a
sua própria, tornando-se banqueiro do Jogo do Bicho e passando a controlar toda a área de Madureira
(BENATTE, 2008).

Ainda segundo BENATTE (2008), após o falecimento do amigo Paulo da Portela, outro grande
nome do samba carioca, Natal, em sua homenagem, investiu dinheiro na Portela para que ela se
transformasse em uma grande escola de samba; nascia assim a figura do bicheiro patrono de escola de
samba, algo que domina o cenário carnavalesco carioca desde então. Assim, a participação dos
banqueiros do Jogo do Bicho no Carnaval, nascida na década de 1960, auxiliou que a contravenção
xxxxxx

www.revistaabruxa.com

33

Figura 8. Charge publicada na REVISTA ILUSTRADA, edição de janeiro
de 1895, com a legenda: “Todos jogam, os empregados, os
cozinheiros e até as crianças.”. Fonte: bnldata2.com.br (2021).

`

A Bruxa 7(2): 27-41, 2023

GRAÇA et al. 2023



encontrasse um terreno fértil para a expansão de sua influência pela cidade (CABRAL, 1996). Outros
banqueiros de Jogo do Bicho viram a chance de se legitimarem perante a sociedade e seguiram o
exemplo de Natal, vinculando-se a escolas de samba de suas respectivas áreas de atuação, o que
também seria usado, posteriormente, como forma de “lavar dinheiro” da contravenção e outras
atividades ilícitas. O termo banqueiro foi designado aos então donos do Jogo do Bicho, uma vez que um
banqueiro, em tal jogo, é quem “banca” a aposta dos demais. Em sua maioria, os primeiros banqueiros
eram imigrantes árabes, portugueses ou espanhóis, dentre outros (DAMATTA & SOÁREZ, 1999; LABRONICI,
2012).

A retomada da “bio-folia”

Antes de tomar ares de festa de luxo, com as agremiações organizando espetáculos que
envolvem fortunas, o Carnaval transitou democraticamente entre as camadas mais populares e nobres
da sociedade (FERREIRA, 2004). Em seus primórdios, quando existia como baile de máscaras, dois espaços
distintos foram criados para fornecer folia em tal cenário, a rua e o salão. Assim, aconteceu pela
primeira vez a saída dos bailes dos salões para as ruas, abrindo-se novos caminhos para o Carnaval
(ARAÚJO, 2003).

Nos primeiros anos do século XXI, na cidade do Rio de Janeiro, houve um aumento no Carnaval
de rua, em uma proposta de se retomar a tradição carnavalesca carioca, valorizando-se os blocos (SAPIA
& ESTEVÃO, 2012). Muitos blocos de rua tiveram sua origem na década de 1980, principalmente na Zona
Sul, e a fundação, em 2000, da Associação Sebastiana (Associação Independente dos Blocos de Carnaval
de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro) contribuiu para
a organização do Carnaval de rua. A primeira retomada do Carnaval dos blocos de rua do Rio de Janeiro
começou com o bloco Clube do Samba, em 1979. Entre 2000 e 2014, foram fundados no Rio de Janeiro
294 novos blocos de carnaval de rua, muitos deles batizados com nomes bem-humorados, o que ajuda a
lhes chamar atenção. Alguns desses nomes fazem alusão à fauna e à flora, como o famoso Bafo da Onça
(fundado em 1956) (Figura 9) e o Rancho Flor do Sereno (fundado em 2000).
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Figura 9. A- Bandeira do bloco Bafo de Onça. Fonte: tvbrasil.ebc.com.br/nosbracosdabatucada/episodio/bafo-
da-onca (2021). B- Onça-pintada. Fonte: wwf.org.br (2021).
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Os animais e plantas na folia dos blocos cariocas

Os blocos de rua do Rio de Janeiro apresentam interessantes padrões no que se refere às
menções à fauna e à flora em seus nomes. Segundo a página da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
(https://prefeitura.rio), um total de 291 blocos de rua oficialmente cadastrados desfilaram no Carnaval
carioca de 2020, sendo que 64 (22%) possuem no nome menção a algum elemento faunístico ou
florístico (Tabela 1, Figura 10). Desses, 46 (71,8%) mencionam animais no nome e 19 (29,7%)
referenciam plantas.
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Tabela 1. Blocos de rua com nome associado a elementos faunísticos ou florísticos e que desfilaram, em 2020, no
Carnaval da cidade do Rio de Janeiro.

Elementos naturais inspiradores Blocos

Boi Bloco do Boi Só Falta Você; Boi de Anchieta
Cabra/Cabrito Cabrito Mamador; Dhel e os Cabras da Peste
Cachorro Cachorrão de Bangu; Cachorro Cansado; Vira-Lata
Camelo Bloco do Camelo
Cobra Cobra Sarada; Cordão do Boitatá; Ninho dos Cobra do Arsenal; Ninho dos Cobras
Dinossauro Dinossauros Nacionais
Dragão Dragões da Riachuelo
Galo/pinto Banda da Constança Barbosa - Galo do Méier; Bloco Balanço do Pinto; Folia do Galo;

Galo da Santa Clara; Independente do Morro do Pinto; Pinto Sarado
Gambá Bloco das Gambás; Gambá Cheiroso
Gato Meia Dúzia de Gatos Pingados; Turma do Gato Futebol e Samba
Jacaré Eu Sou Eu, Jacaré é Bicho D´Água
Lagarto Lagarto Mama Campo Grande
Leão Leão da Pedra
Minhoca Virilha de Minhoca
Onça-pintada Amigos da Onça; Larga Onça, Alfredo
Papagaio Fala Meu Louro
Perereca Perereca do Grajaú
Peru Bafo do Peru; Banda do Peru Pelado; Confraria do Peru Sadio; Meu Peru é Seu
Piranha Bloco das Piranhas do Jefinho; Calma, Calma Sua Piranha
Polvo Polvo da Ilha
Pombo Bloco Carnavalesco Pombo Correio
Tigre Tigres do Coqueiro
Urso Bloco Abraço Do Urso
Urubu Bloco da Urubuzada; Cantinho do Urubu
Vagalume Vagalume O Verde
Animal generalizado Bicho Solto com Desculpa Pra Beber
Banana Banana Com Queijo
Canela Canela Fina
Carvalho Carvalho em Pé
Coqueiro Caldeirão do Coqueiro; Tigres do Coqueiro
Guaraná Pipoca e Guaraná
Ipê Bloco do Ipê
Jamelão Balanço do Jamelão
Jiló Banda Cultural do Jiló
Laranjeira Cardosão de Laranjeiras; Laranjada Samba Clube
Limão Bloco do Limão do Jardim América
Pimenta Sargento Pimenta
Samambaia Plantão Bom é Samambaia
Planta generalizada Planta na Mente
Partes vegetais Afoxé Raízes Africanas; Bloco Carnavalesco Infantil Sementes do Samba; Bloco do

Galho; Raízes do Varandão
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Considerando o montante de blocos inspirados em elementos faunísticos e florísticos do Carnaval
de rua do Rio de Janeiro, no ano de 2020, a classe biológica mais representada nos nomes é Mammalia,
com 26,6%, seguida por Aves (21,9%) e Magnoliopsida (15,6%). Já no nível de ordem, o destaque ficou
por conta de Carnivora, com 58,8% do total de mamíferos. A menção preponderante a mamíferos e aves
é um padrão recorrente em estudos sobre a presença simbólica de animais nas manifestações culturais.
Analisando a menção gráfica a animais em obras de arte a céu aberto, grafitadas na localidade
paulistana conhecida como Beco do Batman, DA-SILVA & SILVA (2019) também observaram a supremacia
de mamíferos e aves. CODÁ et al. (2018) e SANTIAGO et al. (2019), ambos estudando animais figurados em
adesivos de clubes de motociclistas, também encontraram tal preponderância. E, em outra congruência
em relação ao presente trabalho, igualmente constataram o destaque dado aos Carnivora. Os mamíferos
são o grupo taxonômico em que nós, seres humanos, estamos classificados e esse relacionamento
evolutivo faz com que eles nos sejam muito familiares. Com relação às aves, para CODÁ et al. (2018) e
SANTIAGO et al. (2019), o grupo, por apresentar asas e capacidade de voo, representa valores simbólicos
de liberdade – o que, puxando para o presente trabalho, tem tudo a ver com o espírito do Carnaval.

O nome popular de animal mais destacado é o do peru (Meleagris gallopavo Linnaeus, 1758 –
Galliformes: Phasianidae) (Figura 11A), mencionado em quatro títulos de bloco (Figura 19) – Bafo do
Peru, Banda do Peru Pelado, Confraria do Peru Sadio e Meu Peru é Seu - por uma evidente alusão
maliciosa ao duplo sentido do termo, de fonética assemelhada a piru, um dos mais populares sinônimos
do falo – situação semelhante à do igualmente fálico pinto, o imaturo do galo/galinha, também
Phasianidae.

www.revistaabruxa.com

36

`

Figura 10. Ilustrações de alguns dos blocos de rua que desfilaram no Carnaval carioca de 2020 (GRAÇA & DA-SILVA,
2020).
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Ao se somar o pinto ao galo, a espécie Gallus gallus (Linnaeus, 1758) (Figura 11) passa a ser a
mais representada, com o total de seis nomes de blocos. A satírica menção a peru, galo e pinto, além da
minhoca (Annelida: Oligochaeta), realça a importância simbólica das conotações de apelo sexual nos
blocos do Carnaval carioca. O mesmo princípio se aplica à perereca (Amphibia: Anura), um dos muitos
nomes aos quais é associada a genitália feminina.

Outros nomes comuns de animais representados são boi (Bos taurus Linnaeus, 1758 –
Artiodactyla: Bovidae), cabra/cabrito (Capra aegagrus hircus Linnaeus, 1758 – Artiodactyla: Bovidae),
cachorro (Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 – Carnivora: Canidae), camelo (Camelus sp. –
Artiodactyla: Camelidae), cobra (Squamata: Serpentes), dinossauro (Dinosauria), gambá (Didelphis sp.,
possivelmente D. aurita Wied-Neuwied, 1826, a única espécie do gênero com ocorrência no Rio de
Janeiro – Didelphimorphia: Didelphidae), gato (Felis silvestris catus Linnaeus, 1758 – Carnivora: Felidae),
lagarto (Reptilia: Squamata), leão [Panthera leo (Linnaeus, 1758) – Carnivora: Felidae], piranha
(Characiformes: Characidae), polvo (Mollusca: Cephalopoda), pombo (possivelmente Columba livia
Gmelin, 1789 – Columbiformes: Columbidae), tigre [Panthera tigris (Linnaeus, 1758)], urso (Carnivora:
Ursidae), urubu (possivelmente Coragyps atratus Bechstein, 1793 – Accipitriformes: Cathartidae),
vagalume (possivelmente Lampyridae – Insecta: Coleoptera), dentre outros. Há também menção a um
animal imaginário, o dragão, e a uma entidade folclórica brasileira, o Boitatá (que foi classificada como
cobra).

Além de gambá (Figura 12A), urubu e piranha, todos nomes com teor satírico e ofensivo, posto
sua conotação negativa e utilização em xingamentos, outros representantes da fauna brasileira são a
onça-pintada [Panthera onca (Linnaeus, 1758) – Felidae), o papagaio (Psittaciformes: Psittacidae) e o
jacaré (possivelmente Caiman latirostris Daudin, 1802, a única espécie do grupo com ocorrência no Rio
de Janeiro - Crocodilia: Alligatoridae), fora grupos generalizados. SANTIAGO et al. (2019) afirmam que a
utilização de animais como símbolos pode se constituir em interessante aliada à divulgação científica,
ajudando na causa preservacionista. De modo semelhante, DA-SILVA & SILVA (2019) acreditam que realçar
a presença animal em símbolos urbanos representa uma possibilidade de sensibilização popular à causa
x
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Figura 11. Enquanto que peru (A) é a designação popular de ser vivo mais comum na denominação dos blocos
de rua do Carnaval carioca, em 2020, o galo-doméstico (B) é a espécie mais referenciada. Foto do peru: Burton
Robert, licença livre para uso CC0 (2023). Foto do galo: Fernando Losada Rodríguez, commons.wikimedia.org
(2023).
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da preservação ambiental. Isso é ainda mais importante com relação aos animais nativos da fauna
brasileira, em grande parte desconhecida pela população. Ainda com relação ao gambá, vale realçar que
o material ilustrativo do bloco Gambá Cheiroso mostra o personagem de desenho animado Pepe Le Pew
(Figuras 10, 12), que é um cangambá (Carnivora: Mephitidae) (Figura 12B), bicho que muita gente
confunde com os gambás. O mesmo ocorre com relação ao Bloco das Gambás, só que com um tipo de
versão feminina de Pepe Le Pew.

Dentre os vegetais, alguns referenciados nos nomes de blocos de rua do Carnaval carioca são
bananeira (Musa sp. – Zingiberales: Musaceae), canela (Cinnamomum sp. – Laurales: Lauraceae),
carvalho (Quercus sp. – Fagales: Fagaceae), coqueiro [Cocos nucifera (L.) - Arecales: Arecaceae], guaraná
(Paullinia cupana Kunth. – Sapindales: Sapindaceae) (Figura 13), ipê (Lamiales: Bignoniaceae), jamelão
[Syzygium cumini (L.) Skeels – Myrtales: Myrtaceae] (Figura 14), jiló (Solanum aethiopicum L. – Solanales:
Solanaceae), laranjeira (Citrus sp. – Sapindales: Rutaceae), limoeiro (Citrus sp.), pimenteira (Piperales:
Piperaceae) e samambaia (Pteridophyta) e além de partes de plantas, como raízes e folhas. Se, por um
lado, é absolutamente importante se aproveitar as menções culturais a animais, mais ainda isso se aplica
aos vegetais, que costumam ser muito menos notados, em virtude da chamada cegueira botânica,
definida como a incapacidade de perceber as plantas no ambiente (NEVES et al., 2019).
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Figura 12. A- Gambá-de-orelhas-pretas, um dos animais da fauna silvestre do Rio de Janeiro que inspiraram nome
de blocos de rua no Carnaval carioca de 2020. Foto: Luci Boa Nova Coelho (2020). B- Cangambá norte-americano,
Mephitis mephitis (Schreber, 1776). Fonte: Own Work (2008), commons.wikimedia.org/wiki/File:Striped_Skunk_
%28cropped%29.jpg. Detalhe adicional: emblema do bloco Gambá Cheiroso. Fonte: Facebook do bloco.

`

Figura 13. Frutos de guaraná. Foto: Vítor Xavier (cc-by-sa) - identify.plantnet.org
(2022).
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De forma semelhante ao já comentado com relação aos animais, também nomes de plantas
podem ter associação ao órgão sexual masculino, casos de banana e carvalho. Carvalho também é um
sobrenome muito comum, assim como Laranjeiras é um bairro da Zona Sul carioca. Cumpre esclarecer
ainda que, embora seja o nome de uma especiaria de origem vegetal, canela (do bloco Canela Fina) é
também termo popularmente usado para designar a tíbia da perna humana. Bem como galho (do Bloco
do Galho), embora seja uma parte das árvores, pode ser alusivo a traições em relacionamentos, estando
associado às galhadas dos Cervidae (Artiodactyla). Em ambos os casos, optamos pela associação às
plantas. E o único dos blocos inventariados com menção a animal e vegetal no nome é o Tigres do
Coqueiro (Figura 15).
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Figura 14. Jamelão. Foto: Mauro Guanandi (2009) - commons.wikimedia.
org/wiki/File:Syzygium_cumini_Tree_3.jpg.

Figura 15. Dentre os blocos de rua que desfilaram no Carnaval carioca de 2020, Tigres do Coqueiro é
o único que tem inspiração em animal (tigre) e vegetal (coqueiro). A- Tigre – Foto: Charles J. Sharp
(2017), commons.wikimedia.org/wiki/File:Bengal_tiger_%28Panthera_tigris_tigris%29_female_2.jpg.
B- Coqueiro – Foto: Forest & Kim Starr (2003), commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_031209-
0053_Cocos_nucifera.jpg
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Considerações finais

O uso de muitos desses animais e plantas como inspiração no nome dos blocos de rua
demonstra a irreverência da festividade e do espírito carioca, tendo tudo a ver com o Carnaval, bastante
enraizado no país. Levando em conta o alcance substancial dessa manifestação cultural, os blocos de rua
contribuem para a divulgação científica, já que alguns, através da informalidade e da descontração,
fazem referência à biodiversidade, podendo despertar sentimentos e lembranças em seus foliões ou em
quem tiver de outras formas acesso a tais nomes.

Vale destacar que vem sendo feito um esforço de valorização do Carnaval de rua no Rio de
Janeiro, o que foi, naturalmente, interrompido em 2021 devido à pandemia de COVID-19, mas que vem
sendo retomado após o maior controle da doença. Essa retomada ao Carnaval tradicional carioca,
valorizando que se brinque mais nas ruas, tende a amplificar o alcance do potencial de utilização de
nossa maior festa popular para se falar de Ciência.

Vale ainda destacar que o presente trabalho é a ampliação de um resumo e seu respectivo pôster
(GRAÇA & DA-SILVA, 2020) apresentados na III MOSTRA DE BIOLOGIA CULTURAL – CARNAVAL, BICHOS E PLANTAS,
evento organizado pela revista A BRUXA e realizado na Fundição Progresso, Centro do Rio de Janeiro, RJ,
no dia 07 de março de 2020, pouco antes da quarentena imposta pela pandemia. A intenção do evento
foi mostrar que a Ciência está presente em tudo, até mesmo no Carnaval e em qualquer manifestação
popular, quase sempre de modo não percebido pela população. Dentro dessa visão, é muito importante
realçar essa presença. Além de difundir Ciência e Cultura, e popularizar a biodiversidade, artigos como
este podem servir para chamar atenção a organismos que estão em nosso entorno, sejam eles reais ou
em representações artísticas. Mostrar a presença simbólica dos bichos e plantas próximos a nós, nos
nossos percursos, no nosso cotidiano, nas nossas cidades, na nossa cultura e nas nossas festas pode
engajar mais pessoas nas atividades de preservação dos recursos naturais e da biodiversidade. Ou, ao
menos, torná-las mais simpáticas à Ciência e à causa conservacionista.
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