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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. Os festejos juninos, por
exemplo, têm origem que une jesuítas portugueses, costumes indígenas e caipiras,
celebrando santos católicos e pratos típicos. As festas juninas homenageiam
quatro santos católicos: Santo Antônio (no dia 13 de junho), São João Batista (dia
24), São Pedro e São Paulo (dia 29). Muito além das guloseimas, músicas, danças
e crendices, nas Festas Juninas há interessantes pontos de ligação com a Ciência.
Temas relativos à Zoologia, Botânica, Ecologia, Etologia, Química, Física, etc.,
que, de modo geral, não são percebidas ou comentadas. Assim, nada mais natural
do que se usar a força da cultura popular para se falar de Ciência e se mostrar que
o conhecimento científico está em toda parte.
Para a presente mostra, foi objetivo da organização do evento que cada
resumo submetido fosse focado no simbolismo e/ou influência de animais, plantas
ou qualquer aspecto científico das Festas Juninas, direta ou indiretamente.
Diferentemente das três primeiras edições (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) e à semelhança do que
ocorreu com a última (IV Mostra de Biologia Cultural – Da Quaresma à Páscoa
https://www.facebook.com/events/2846449852103760/), a presente edição do
evento foi virtual (online), no Facebook, e pode ser acessada em o ser acessada
em https://www.facebook.com/events/635962393623915. 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.
Nas páginas que se seguem, estão apresentados 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,
continuamos curtindo muito essa associação com o calendário festivo brasileiro. E
vem mais coisa por aí.
Até breve.
Elidiomar e Luci
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O vinho quente esquentando o São João
Angeliane Oliveira Santos* & Elidiomar Ribeiro Da-Silva
Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, Departamento de Zoologia, UNIRIO
*lianeoliveirah@gmail.com

A uva é um fruto da videira, também conhecida como vinha e parreira, nomes comuns das trepadeiras do gênero
Vitis (Vitales: Vitaceae). Com tronco retorcido, ramos flexíveis, flores esverdeadas, em cachos, e folhas grandes e
repartidas em cinco lóbulos pontiagudos, a videira é originária da Ásia, sendo atualmente cultivada em regiões
de clima temperado por todo o planeta. A uva está entre os frutos mais comercializados do mundo, isso não só
pelos seus benefícios à saúde, mas também pela alta capacidade de produção de inúmeras bebidas, como sucos
e vinhos, além de geleias, sorvetes e refrigerantes, e sua casca pode ser usada para fabricar panetones. As uvas
crescem em cachos de 15 a 300 frutos e podem ser vermelhas, pretas, azul-escuras, amarelas, verdes, laranjas e
rosas. Não se sabe ao certo onde ou quando surgiu o vinho, porém tem-se o conhecimento de que o homem
primitivo já experienciava a fermentação da uva. O cultivo da videira começou no Oriente Médio, entre 6.000 e
8.000 anos atrás. A levedura, um dos primeiros microrganismos conhecidos pelo homem, ocorre naturalmente
na casca das uvas, levando à produção de bebidas alcoólicas, como o vinho. Os primeiros vestígios de vinho tinto
são vistos na Armênia, onde foi encontrada a adega mais antiga do mundo, datada de cerca de 4.000 a.C. Assim,
o cultivo da videira para a produção de vinho é uma das atividades mais antigas da civilização, com evidências
indicando que tal empreendimento ocorria na região do Egito e na Ásia Menor durante o período neolítico, ao
mesmo tempo em que a humanidade, instalada em colônias permanentes, começou a cultivar alimentos e criar
gado. Desde lá, com o passar do tempo, a produção de vinho foi se tornando cada vez mais conhecida e
aprimorada. No Brasil, a cultura do vinho foi introduzida pelos europeus ainda no período de colonização, com o
cultivo da videira iniciado em 1535, na Capitania de São Vicente, tendo sido trazido pelos colonizadores
portugueses. A imigração italiana em São Paulo e na Região Sul, no final do século XIX, deu um grande impulso à
cultura. São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco e Bahia são nossos grandes
produtores. A uva é uma das frutas mais exportadas e também uma das mais importadas pelo Brasil. Nossa
produção de uvas é da ordem de 1,5 milhões de toneladas/ano, cerca de 50% destinado ao processamento, para
a elaboração de vinhos, sucos e outros derivados, quase todos elaborados a partir de uvas de cultivares de Vitis
vinifera, V. labrusca, e do híbrido Vitis. x bourquina (pro sp.). As uvas e o vinho são especialmente simbólicos
para os cristãos, usados na celebração da Eucaristia. Na arte cristã, muitas vezes as uvas representam o sangue
de Cristo. Na bíblia cristã, as uvas são mencionadas pela primeira vez quando Noé as cultiva em sua fazenda
(Gênesis 9:20-21). Referências sobre o vinho são feitas no livro de Provérbios (20:1), no livro de Isaías (5:1-25) e
em Deuteronômio (18:3-5, 14:22-27, 16:13-15). Uvas também são presentes na mitologia greco-romana, sendo
o deus da agricultura, Dionísio ou Baco, ligado ao vinho. Entre junho e julho acontecem as tradicionais festas de
São João por todo o Brasil, e, no meio de quadrilhas, comidas e bebidas, destaca-se o delicioso vinho quente,
bebida feita com vinho, açúcar, gengibre e maçã, que serve para esquentar os folieiros, principalmente nas
festas do Sudeste e Sul do país, onde a temperatura nessa época do ano é mais baixa. A bebida é tradicional em
festas norte-americanas e europeias, sendo servida muito quente, muita açucarada e com diversas especiarias.
Assim, com a migração de diversos povos para o Brasil e suas inúmeras tradições culturais compartilhadas,
podemos hoje degustar um delicioso vinho quente, que é tão bem receptivo aquecendo o nosso o São João.
Palavras-chave: Brasil; cultura; Festas Juninas; uva.
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Santos & Da-Silva 2020

6

V Mostra de Biologia Cultural – Olha a Cobra! Festas Juninas Rio de Janeiro, 05 de julho de 2020
Evento Virtual - https://www.facebook.com/events/635962393623915

Maçã do amor, um doce remédio para o coração
Luci Boa Nova Coelho
Laboratório de Entomologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, UFRJ
lucibncoelho@gmail.com

As Festas Juninas têm essência multicultural, com grande influência dos imigrantes cristãos portugueses que, por
sua vez, incorporaram artigos trazidos da Ásia. No Brasil, a tradição de homenagear os santos, chegada no século
XIX, foi mesclada aos costumes dos povos indígenas e afro-brasileiros, adquirindo variações regionais. Os festejos
para Santo Antônio (dia 13), São João (dia 24) e São Pedro e São Paulo (dia 29) marcam o fim das colheitas e o
início do novo ciclo de plantio que, com as festas, o povo espera ser de fartura. Assim, os festejos estão também
ligados às culturas pagãs. Uma das iguarias presentes nos festejos é a maçã do amor, doces feito de maçãs
inteiras espetadas em palitos e mergulhadas em calda açucarada com corante alimentício vermelho. A maçã,
diferente do que a maioria acredita, é o pseudofruto da macieira, Malus domestica (Rosaceae: Rosales), e não o
fruto verdadeiro, que é exatamente o “miolo” sempre descartado junto com as sementes. No Brasil, seu dia é
comemorado em 21 de outubro. Originária de ancestrais selvagens da Europa e da Ásia Ocidental, foi trazida
para as Américas pelos colonizadores europeus, acompanhando as manifestações do paganismo e do
cristianismo. A maçã é a fruta de maior representatividade cultural com vários simbolismos. Para Héracles ou
Hércules, na mitologia grega, esteve presente no seu 11º trabalho, simbolizando a imortalidade. Alexandre, o
Grande, atribuiu longevidade aos comedores de maçãs. A fruta também está ligada à Afrodite, representando o
amor, e à Helena, figurando como o pomo da discórdia, desencadeando a Guerra de Tróia. Na mitologia celta, o
deus Lugh oferece maçãs a órfãos, para que não tivessem mais dor, fome, sede ou doenças, e, com simbologia
de imortalidade e espiritualidade, maçãs alimentaram Condle, o herói das cem batalhas. Em Avalon, a Ilha das
Maçãs, era tão abundante que, ao invés de grama, o chão era coberto pelas frutas. Para os povos germânicos, a
deusa Idun (a rejuvenescedora) era guardiã da maçã que, quando mordida, rejuvenescia dos deuses. Na bíblia
cristã, Adão e Eva são induzidos pela serpente (diabo) a comerem o fruto proibido (não há menção ao nome do
fruto na versão original) do Jardim do Éden, o que os expulsou do paraíso, simbolizando a tentação e o pecado,
significando o mal. A maçã poderia ser vista como uma manifestação do bem, significando liberdade e busca pela
sabedoria. Mas por que maçã? Pode ter sido por tradução do grego pomum para o latim, que poderia também
ser figo ou pera; uma confusão entre as palavras malus (mal, em latim) e malum (maçã, em grego antigo). Talvez
por essa associação com a malvadeza, a bruxa escolheu uma maçã para envenenar e ofertar à Branca de Neve.
Somente pelo ano de 1960 os brasileiros conheceram a maçã do amor. Em 1954, a família espanhola Farre
chegou ao Brasil e Ramon Farre, inspirado nas frutas caramelizadas chinesas conhecidas como Tannghulu, como
uva e abacaxi, teve a ideia de usar uma fruta que temos, e muito, no Brasil: a maçã. O quituteiro batizou o doce
de maçã do amor, vendeu a guloseima na feira e fez sucesso. Em 1959 o quitute foi patenteado e passou a ser
ofertado no Dia dos Namorados e hoje é presença garantida em todas as Festas Juninas. Muitos países também
preparam a iguaria, sendo 12 de janeiro conhecido como o Dia da Maçã do Amor, data em que foi eleito na Itália
como o “Doce do Século”, sendo tradição presentear com o doce os nascidos nessa data, ou se terá azar o ano
todo. Outro símbolo associado à maçã é o coração, órgão central do corpo humano e simbolicamente centro do
homem e do mundo. O povo diz que quando uma moça quer casar, deve comer parcialmente uma maçã do
amor no dia 12 de junho e deixar o restante numa igreja de Santo Antônio, aos pés da imagem do santo, no dia
13 junho.
Palavras-chave: Botânica Cultural; Festa Junina; Malus; paganismo; simbologia.
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Coelho 2020
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Olha a cobra, é verdade - Um estudo da presença de cobras em letras de músicas
Vinícius de Menezes Estrela Santiago*; Regina Esther Maciel; Rômulo Fagundes Sodré & Elidiomar Ribeiro DaSilva
Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, Departamento de Zoologia, UNIRIO
*vestrela97@gmail.com

Com uma rica diversidade de espécies, a fauna de serpentes no Brasil é conhecida e, muitas vezes, temida por
grande parte da população - mesmo que somente 15% do total de espécies tenham importância médica e que,
dos cerca de vinte mil acidentes ofídicos por ano no país, apenas 0,45% sejam letais. Como uma forma de
prevenção, muitas vezes o medo leva ao ataque à fauna, inclusive a espécies sem peçonha. Uma forma de se
observar a visão popular é através da cultura, como livros, músicas e filmes. Atualmente, o que se observa em
relação às cobras é uma visão negativa, que prejudica a sua preservação. Exemplo disso é a famosa quadrilha,
música das Festas Juninas, onde o marcador assusta os componentes gritando “Olha a cobra!”. Pensando nisso,
foi realizada uma busca, utilizando os termos “cobra”, “serpente”, “víbora”, “jararaca”, “jiboia”, “surucucu”,
“sucuri” e “cascavel”, no Google, no Vagalume e no Kboing, onde foram selecionados os primeiros resultados,
organizados por relevância, até totalizar 100 músicas. Classificou-se em um banco de dados como “Música”,
“Artista”, “Gênero Musical”, “Termo Ofídico Presente”, “Informação Biológica” e “Visão do Animal”. Foram
contabilizados 18 termos ofídicos nas letras das músicas, sendo respectivamente cobra (31,7%), serpente
(22,1%), cascavel (11%), jiboia (6,2%), cobra-coral (5,5%), sucuri (4,8%), jararaca (4,1%), jaracuçu (2,8%), urutu
(2,8%), surucucu (2,8%), naja (1,4%), caninana (1,4%), cobra-cega (0,7%), cobra-cipó (0,7%), urutu-cruzeiro
(0,7%) e víbora (0,7%). Das 100 músicas, 53% foram consideradas com uma visão negativa dos animais, 43% com
uma visão positiva e 4% sem posição. O gênero musical mais presente foi o sertanejo (16%), seguido por samba
(12%), rock (11%), MPB (11%), axé (10%), forró (9%), religioso (7%), infantil (6%), pop (5%), rap (4%), funk (2%) e
folk, festiva, jazz, maracatu, marchinha, pop-rock e zouk (1% cada). Foram encontradas nas letras das músicas
informações sobre hábitos alimentares, habitats frequentados, diferenças morfológicas entre espécies, presença
de peçonha, soro antiofídico, locomoção e informações incorretas, como possuir veneno nos olhos, viver no mar
e não atacar mulheres grávidas. O grande número de músicas dos gêneros sertanejo, axé e forró pode ser
explicado pela maior interação com serpentes no interior do país, onde esses gêneros são mais populares. Os
termos “cobra” e “serpente” representaram mais de 50% dos resultados, demonstrando a generalização de uma
morfologia associada a animais perigosos visando a prevenção de acidentes. A presença de peçonha em algumas
espécies, quando resulta em acidentes, ganha visibilidade; isso pode explicar a abundância da visão negativa. Em
2019 ocorreram 30.703 casos de acidentes ofídicos em todo Brasil, sendo que apenas 152 casos evoluíram para
óbito (Dados do SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação). Hoje vivemos uma pandemia de
COVID-19, que já causou mais de 51.000 mortes no Brasil, isso em apenas três meses; muitas pessoas não
percebem a seriedade da situação e continuam saindo de casa sem necessidade, colocando todos à sua volta em
risco. Paradoxalmente, a mesma nação que tende a demonizar um animal que nem sempre significa risco à
saúde, parece ignorar a seriedade de um vírus extremamente perigoso. Seria interessante a existência de
campanhas oficiais regulares, expondo para a população as diferentes espécies e alternativas para tratamentos
emergenciais, bem como as formas de contato com os centros de resgate mais próximos, no intuito de aumentar
as perspectivas de preservação e de reduzir a morte, muitas vezes desnecessária, do animal.
Palavras-chave: ofídios; preservação; serpentes; Zoologia Cultural.
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A lenda do boto-cor-de-rosa e sua relação com as Festas Juninas
Luciano Bernardo Vaz¹* & Rodrigo Guerra Carvalheira²
1. Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional, UFRJ
2. Núcleo de Zoologia Cultural, UNIGRANRIO
*luciano.vaz@unigranrio.br

As Festas Juninas em nosso país possuem muitas tradições e diversos símbolos, entre eles as comidas e danças
típicas, a fogueira, os balões, as brincadeiras, as roupas e algumas lendas. A própria festa e alguns dos seus
símbolos são originários de lendas, como por exemplo “a lenda do surgimento da fogueira de São João”, que
conta que Santa Isabel, visando informar o nascimento de seu filho João Batista à Nossa Senhora, acendeu uma
enorme fogueira para ser vista ao longe. No Brasil, as Festas Juninas são comemoradas em todos as regiões,
porém, com maior ênfase nas regiões Norte e Nordeste do país. Durante as festas muitas lendas são contadas e,
entre elas, a lenda amazônica do boto-cor-de-rosa. Os botos-cor-de-rosa (Inia geoffrensis - Cetartiodactyla:
Iniidae) e o tucuxi (Sotalia fluviatilis - Cetartiodactyla: Delphinidae) são cetáceos que habitam os rios amazônicos,
mais precisamente nas bacias dos rios Amazonas e Solimões, na bacia Boliviana e na bacia do rio Araguaia, sendo
o primeiro, o maior cetáceo de água doce. A sua coloração rosada surge na fase adulta, sendo mais proeminente
nos machos da espécie por conta da seleção sexual. Tal fato levou a surgir a lenda contada durante as Festas
Juninas, onde o boto aparece transformado num rapaz elegantemente vestido de branco e sempre com uma
cartola para cobrir a grande narina, que não desaparece do topo de sua cabeça com a transformação. Esse rapaz
seduz as moças desacompanhadas, levando-as para o fundo do rio e, em alguns casos, engravidando-as. Por essa
razão, quando um rapaz desconhecido na região aparece em uma festa usando uma cartola, pede-se
gentilmente que a retire para garantir que não seja um boto. Quando uma mulher se torna mãe de uma criança
de pai desconhecido, como por exemplo uma gravidez de solteira, gravidez fora do casamento e, principalmente,
a gravidez oriunda de violência contra a mulher, é comum a utilização do termo “filho do boto” para justificar
esse nascimento, porém tal ato deve ser combatido, para mantermos viva a tradição local e ao mesmo tempo
contribuiremos para a erradicação da violência e da impunidade. Mas e as Festas Juninas com isso? Então, o
provável consumo assoberbado de bebidas alcoólicas em tais festejos deve ter sido a força-motriz para essas
gravidezes. Portanto, tal lenda surgiu para explicar tais gravidezes “sobrenaturais” e tão misteriosas para aquela
população, combinando fatos com imaginários e fantasia. A lenda vem sendo contada ao longo do tempo, com
modificações ao passar das gerações e, consequentemente, da imaginação do povo. Sendo símbolos importantes
para o enriquecimento cultural de nossa nação, as mesmas devem ser perpetuadas na história deste
determinado povo, apesar de servir para encobrir traições e até mesmo casos de violência contra as mulheres.
Porém, a lenda não contribuiu muito a favor da preservação da espécie. De acordo com a IUCN (União
Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais), o estado de conservação do boto-corde-rosa está classificado como vulnerável. Nestas áreas de preservação, o animal aparenta estar bem distribuído,
entretanto, a entidade considera que não possui dados suficientes para concluir se a espécie está devidamente
segura. O boto-cor-de-rosa é uma espécie que não se adapta bem em cativeiro, apesar de estar presente em
diferentes aquários ao redor do mundo. Os locais para visitação presentes na Região Amazônica são
regulamentados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e são
administrados pelas populações ribeirinhas locais. São espaços em que se pode interagir com o animal que vive
livre nas águas dos rios.
Palavras-chave: cetáceos; tradições; violência.
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Festa Junina! Mas “junina” por quê?
Roberta Pouças Amarante Rocha¹*; Luciano Bernardo Vaz² & Rodrigo Guerra Carvalheira¹
1. Núcleo de Zoologia Cultural, UNIGRANRIO
2. Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional, UFRJ
*roberta.rocha@unigranrio.br

Famosas em grande parte do Brasil, as Festas Juninas acontecem no mês de junho, razão da origem de seu
nome. Tais festas, e suas versões em outros meses (julina e agostina) são repletas de comidas e bebidas típicas,
além de muita música. Mas por que tais festejos ocorrem justamente no meio do ano? Portanto, o objetivo
deste resumo foi buscar na natureza a resposta para tal questionamento. A origem geográfica das Festas Juninas
é a Europa, onde no mês de junho ocorre solstício de verão (máximo período de luminosidade), momento de
término da preparação do solo e início dos cultivos para os agricultores europeus. O clima é uma condição
perdurável que influencia todo o planeta, principalmente na vegetação, sendo um fator essencial para o
desenvolvimento das espécies vegetais. Por conseguinte, após um período do intenso frio invernal, as
comemorações com a chegada da transição primavera-verão tornaram-se algo tão popular e importante na vida
dos povos antigos e suas festividades homenageando os ciclos da natureza. Portanto, em muitos lugares no
Hemisfério Norte, diversos povos possuíam festividades em tal época, comemorando a fertilidade tanto da terra,
quanto das mulheres (crianças nascidas nessa época tinham maiores chances de sobrevivência), celebrando os
deuses Ísis e Osíris, no Egito Antigo, Cronos (patrono da agricultura), Prometeu (criador da humanidade, nos
trazendo o fogo), Afrodite (deusa do amor, da beleza e da sexualidade) e sua grande paixão, Adônis (símbolo da
vegetação caducifólia), na Grécia Antiga, e Juno (considerada protetora do casamento, do parto e da mulher, e
também considerada como responsável por fartas colheitas), na Roma Antiga. Mesmo depois da propagação da
religião católica apostólica romana por toda a Europa, tais festejos juninos pagãos permaneciam intrínsecos na
população, que continuava celebrando, dançando e pulando a fogueira, mesmo já não incluindo sacrifícios para
afastar demônios e pragas. Tal tradição levou à igreja católica passar a comemorar e homenagear três de seus
santos, a saber: Santo Antônio, São João e São Pedro. Com a chegada dos portugueses no Brasil, em 1500, foi
observado que os índios também comemoravam a chegada da colheita, tornando-se mais fácil a introdução da
cultura europeia aos nativos. Desde então, mesmo com algumas modificações nas comidas típicas e vestimentas,
principalmente oriundas do Nordeste, as Festas Juninas, mantém-se como uma forte tradição cultural
comemorada no Brasil tanto por católicos, não católicos e até mesmos não religiosos, tudo graças à influência do
clima no cultivo no Hemisfério Norte, tornando-se um interessante caso de climatologia cultural.
Palavras-chave: climatologia cultural; festejo católico; solstício.
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Olha a cobra! É mentira! É mimetismo!
Fernanda Avelino Capistrano¹,²* & Leandro Silva Barbosa³
1. Laboratório de Zoologia, Curso de Ciências Biológicas, Escola de Saúde, Centro Universitário São José
2. Colégio e Curso Aplicação – Vila Militar
3. Escola Municipal André Urani, Ginásio de Novas Tecnologias Educacionais (GENTE)
*fernandaacsilva@yahoo.com.br

O mimetismo é um tipo de estratégia de sobrevivência adotada por muitos animais, onde uma espécie se
assemelha a outra, sendo que essa semelhança pode ser comportamental ou física, conferindo ao ser mimético
uma vantagem. Muitas pessoas confundem o mimetismo com a camuflagem; apesar da estratégia ser similar, na
camuflagem o organismo consegue se assemelhar ao ambiente, e não a outros animais. O mimetismo pode
potencializar a predação, a defesa ou a reprodução, dependendo do organismo mimetizado. Como por exemplo,
alguns animais mimetizam seres aposemáticos, isto é, aqueles possuem gosto ruim, a fim de espantar qualquer
predador. As cobras são répteis predadores que pertencem à subordem Serpentes, possuindo corpo alongado,
ápode e escamado. Cerca de um quarto das espécies possuem peçonha, que pode ser inoculada por suas presas
ou escorrer das mesmas, penetrando no tecido de forma secundária, através da mordida. Tal característica
desperta em muitos grupos de animais (inclusive nos primatas) um medo instintivo de cobras e serpentes, ou de
qualquer forma parecida com esses animais. Tendo em vista esse medo primitivo despertado pelas cobras,
alguns animais evoluíram para formas corpóreas similares às mesmas, a fim de mimetizá-las. Entre os
invertebrados, algumas lagartas das mariposas da família Sphingidae são conhecidas como as lagartas-cobra,
pois os segmentos anteriores do corpo se expandem para imitar a aparência de uma cobra, incluindo manchas
que simulam olhos e um comportamento similar de ataque a possíveis predadores (que no caso é inofensivo,
visto que elas não são venenosas). Muitos pássaros, ao tentarem atacá-las e serem “contra-atacados”, fogem,
pois não conseguem as distinguir de cobras arborícolas. Dentro da família Sphingidae, duas espécies se destacam
com essa estratégia: Hemeroplanes triptolemus e Eumorpha labruscae. Ambas as espécies estão amplamente
distribuídas pelas Américas, associadas a polinização de plantas nativas, sendo no Brasil encontradas em diversos
biomas. Dessa forma, mariposas de H. triptolemus vem sendo registradas carreando pólen de Alibertia edulis
(marmelada-bola – Rubiaceae), enquanto que os adultos de E. labruscae estão associados com a polinização de
Merremia tomentosa (velame-do-campo, Convolvulaceae) e Inga vera (ingá-cipó, Fabaceae). Lagartas de E.
labruscae ainda possuem grande importância agrícola/econômica, pois são encontradas em lavouras de café
(Coffea sp. – Rubiaceae). Tendo em vista a grande importância ecológica dessas espécies, a divulgação das
mesmas para além da excentricidade de suas larvas se faz necessária para sua conservação. Não são cobras, mas
são animais tão fantásticos quanto!
Palavras-chave: conservação; mariposa; Sphingidae.
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Pula a fogueira ioiô, pula a fogueira iaiá: as representações do fogo nas festas populares
Fernanda Avelino Capistrano1,2* & Leandro Silva Barbosa3
1. Laboratório de Zoologia, Curso de Ciências Biológicas, Escola de Saúde, Centro Universitário São José
2. Colégio e Curso Aplicação – Vila Militar
3. Escola Municipal André Urani, Ginásio de Novas Tecnologias Educacionais (GENTE)
*fernandaacsilva@yahoo.com.br

O fogo é o resultado de uma reação termoquímica exotérmica de oxidação, onde compostos orgânicos
susceptíveis a oxidação, quando em contato com uma substância comburente (e.g., oxigênio da atmosfera) e
uma fonte de energia, inicia o processo chamado de combustão. O domínio do fogo foi um dos maiores feitos
humanos, pois com ele pode-se espantar animais, cozinhar, se aquecer, além de iluminar a noite. Dada a grande
importância desse elemento, ele se tornou mais do que uma ferramenta, adquirindo, assim, um sentido divino, o
qual gerou diversos cultos e festivais. Na cultura grega, há um deus para cada uso do fogo, onde Apolo é o deus
originário da luz e fogo, Hefaístos é o deus do fogo material e do fogo da forja, Héstia, do fogo doméstico, e
Volcano, do fogo destruidor. Entre os nórdicos, Loki é considerado um espírito do fogo e da trapaça, que apesar
de realizar travessuras com os humanos, teria trazido o fogo e a luz solar. Na cultura hindu, há quatro
representações divinas do fogo: Agni (fogo comum/ fogo da destruição), Indra (o raio), Surya (Sol) e Vaishvanara
(o fogo da penetração). No Candomblé, Xangô, o orixá mais popular, possui o fogo como seu principal elemento.
Entre os romanos, Vesta (que significa queimar) era considerada a deusa do fogo. O culto a essa deusa era
realizado por um sacerdócio totalmente feminino, as virgens Vestais, que tinham a função de proteger o fogo e
não o deixar apagar. Na cultura cristã, o fogo possui inúmeras representações, muitas ligadas à purificação ou
mesmo à destruição. Muitas das festas de adoração aos deuses do fogo aconteciam no solstício de verão, que
ocorria em junho, e significavam um período de renascimento. Para os gregos, essa transição entre os dois
períodos (inverno/verão) era devida ao deus Adônis, que, após uma disputa amorosa, passaria metade do ano
com Afrodite, no mundo superior, à luz do Sol, e a outra metade com Perséfone, no mundo inferior, nas trevas.
Na transição dos cultos pagãos europeus para o cristianismo, muitas dessas festividades foram adaptadas aos
santos católicos. Sendo assim, a festa do solstício de verão no hemisfério norte, isto é, a festa de renascimento
cristã, passou a ser celebrada na segunda quinzena de junho, no dia 24, dia de São João Batista. O fogo nessa
celebração foi traduzido na tradicional fogueira de São João, mais especificamente, no dia de seu nascimento.
Conta a tradição que Santa Isabel, mãe de São João, acendeu uma fogueira nesse dia, a fim de comunicar à Maria
(mãe de Jesus), o nascimento de seu filho. No Brasil, tal prática foi trazida pelos jesuítas e adaptada a outras
tradições populares, como o forrobodó africano, dança da qual derivaria o forró, e a quadrilha caipira, que foi
inspirada nas danças populares europeias. Mas, se essa tradição não for executada com as devidas precauções, a
festa pode terminar em tragédia. Isto porque as festas juninas ocorrem no Brasil justamente em um período de
estiagem na maioria dos estados brasileiros, bastando assim, apenas algumas fagulhas para se iniciar um
incêndio. Aliás, os incêndios nessa época são comuns em muitas partes do país, alguns de origem criminosa,
outros, são parte da dinâmica natural de alguns biomas, contribuindo inclusive para a quebra de dormência de
sementes e renovação da vegetação (adaptada as queimadas). Dessa forma, o fogo possui diversas simbologias,
tanto na natureza, como para o homem, num ciclo infinito de destruição e renovação.
Palavras-chave: Brasil; cultos antigos; deuses; Europa.
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Pinhão, a semente do outono
Ana Carolina do Amaral Pitta
Mestrado Acadêmico em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde, FIOCRUZ
anacaropitta@gmail.com

A chegada do clima mais frio aos estados do Sul e algumas regiões do Sudeste é sinal de que a temporada do
pinhão e dos seus festivais gastronômicos, muitas vezes atrelados às Festas Juninas, está chegando. O pinhão é a
semente da araucária (Araucaria angustifolia - Araucariaceae). Árvore símbolo do Estado do Paraná, também é
homenageada em diversas cidades, inclusive Curitiba, que significa “terra de muito pinhão”. As crenças
populares relacionadas à araucária vão desde previsões de meteorologia até prenúncio de casamento e de
morte. Essa gimnosperma de formato peculiar é nativa do Brasil e a principal componente da Floresta Ombrófila
Mista (floresta de araucária), que está classificada como em Perigo Crítico de Extinção (IUCN). Essa espécie
representou o principal produto de exportação da indústria madeireira no Brasil em boa parte do século XX. É
uma espécie pioneira e heliófila que facilita a regeneração de áreas florestais degradadas, atraindo dispersores
de sementes. Entre eles estão a cutia (Dasyprocta azarae - Dasyproctidae), que enterra as sementes para comêlas depois, e animais cuja sobrevivência está diretamente atrelada à sobrevivência da floresta de araucária como
o papagaio-da-serra ou charão (Amazona pretrei - Psittacidae), o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) e o
grimpeiro (Leptasthetura setaria - Furnariidae), ave símbolo de Curitiba e que a tem como seu único lar em todas
as fases de vida. Essa espécie constrói o seu ninho com ramos secos (grimpas), as folhas pontiagudas servem de
proteção. O pinhão também é o alimento de gralhas. A gralha-picaça ou gralha-amarela (Cyanocorax chrysops Corvidae), esconde o pinhão no chão, para possivelmente ir buscá-lo mais tarde. Já a gralha-azul (Cyanocorax
caeruleus), ave símbolo do Estado do Paraná, desmancha as pinhas no galho, comendo alguns pinhões e
deixando outros caírem no solo. Mesmo que raramente desça ao chão, vivendo o tempo todo no alto das
árvores, é considerado o principal elemento dispersor. Esse hábito virou lendas, uma delas conta que, uma vez, a
gralha com penas pretas estava dormindo e foi acordada pelo barulho de um lenhador, que tentava derrubar o
pinheiro, no qual ela estava, com um machado. Assustada, a ave voou bem alto em direção ao céu e ouviu uma
voz que pedia a ela que retornasse para a árvore e ajudasse a proteger a floresta, plantando cada vez mais
pinheiros. Como a gralha-azul atendeu prontamente o pedido, ela foi contemplada com penas azuis como o céu
em forma de agradecimento pela ajuda.
Palavras-chave: Botânica Cultural; dispersão; gimnosperma; pinheiro do Brasil.
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Mandioca, aipim e macaxeira: uma saudação à raiz da cultura brasileira
Carolina Torres Gomes¹*; Luiz Alberto de Souza Filho¹ & Thiago José Jesus Rebello²
1. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ
2. Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ
*tgomescarolina@gmail.com

Diversas culturas promovem cerimônias associadas ao cultivo de alimentos, seja para agradecer pelo que fora
colhido, seja para pedir fartura na colheita seguinte. Com os povos ameríndios não era diferente. Sob o jugo do
colonialismo, porém, alguns de seus rituais foram sincretizados com preceitos católicos semeados pelos jesuítas,
de modo que hoje a fertilidade e a colheita são festejadas sob as bênçãos de São João, Santo Antônio e São
Pedro, durante as famosas Festas Juninas. De fato, são comemorações marcadas pela fartura: canjica, rapadura,
bolo de fubá, maçã do amor, cocada e muitos outros pratos. Servimo-nos, então, de um bolo de mandioca e
iniciamos nossa empreitada. A mandioca (Manihot esculenta - Euphorbiaceae) é nativa do Brasil, apesar de não
ser endêmica, e possui uma ampla distribuição ao longo do território nacional. Seu nome popular varia entre as
regiões do país, sendo comum ser chamada de aipim no Sudeste ou de macaxeira no Nordeste. Terrícola de
hábito arbustivo, M. esculenta apresenta estípulas triangulares, inflorescências monoicas e racemosas de posição
terminal, frutos capsulares de forma orbicular com superfície lisa e costelas. Contudo, foram as raízes tuberosas,
portanto ricas em amido, que garantiram seu sucesso. Sua domesticação, iniciada há cerca de 9 mil anos,
remonta a nômades que habitavam o território do atual estado de Rondônia. Posteriormente, a espécie se
disseminou pela Região Amazônica, dando origem a duas variedades: a mandioca-mansa e a mandioca-brava. A
principal diferença entre elas é o ácido cianídrico, substância tóxica presente em maior concentração nas raízes
da variedade brava. O melhoramento por seleção, as técnicas de eliminação do ácido, as ferramentas e os
métodos para produção de alimentos e bebidas a partir da mandioca revelam saberes tecnológicos notáveis.
Destaca-se ainda que a relação entre sociedade e biodiversidade em comunidades tradicionais transcende a
dimensão utilitária, alcançando a identidade cultural nas relações interpessoais, na organização socioeconômica,
nos rituais e mitos. A mitologia Tupi, por exemplo, narra a origem da mandioca a partir da morte da índia de pele
branca Maní. De acordo com a lenda, entristecida com seu falecimento, toda a tribo chorou sobre o túmulo de
Maní, irrigando o terreno. Algum tempo depois, na oca onde se localizava o túmulo, nasceu uma planta de raízes
brancas como a pele de Maní. Chamaram-na, então, de Mani’oca (casa de Maní). Durante a colonização, a
farinha de mandioca, que já fazia parte da alimentação indígena, difundiu-se em larga escala como substituta do
trigo - que não se adaptara bem ao solo brasileiro. Desde então, diversos pratos das culinárias brasileiras foram
criados com base na mandioca, seja cozida, frita ou no preparo de bolos, biscoitos, polvilho, tapiocas, pães,
roscas, cremes, pudins, etc. Mais recentemente, tem sido utilizada na produção industrial de gelatina, adesivos,
papel, fármacos, embutidos, explosivos, calçados, combustível, desinfetante, bebidas e perfumes. No atual
cenário de desinteresse pela Botânica, torna-se essencial resgatar os vínculos culturais que temos e tivemos com
as plantas para que a sociedade se conscientize da importância da biodiversidade vegetal.
Palavras-chave: Botânica Cultural; Botânica Econômica; Etnobotânica; multiculturalismo.
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O balão, a fogueira e até o mastro de cocanha: as queimadas e desmatamentos como crimes ambientais
durante as festas de São João
Brendo Araujo Gomes* & Mariana Freire Campos
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Vegetal e Bioprocessos, UFRJ
*brendoo.bc@gmail.com

Apesar de expressar alegria e ser uma belíssima manifestação cultural, as festividades de Santo Antônio, São
João, São Pedro e São Paulo fazem com que diversos órgãos de proteção ambiental, como o Corpo de Bombeiros
Militar, entrem em alerta. É possível que pouca gente pense sobre isso, mas as Festas Juninas no Brasil podem
envolver, muitas vezes, casos de crimes ambientais, como queimadas e desmatamentos, ligados aos hábitos
culturais expressos durante as festividades. Os típicos balões artesanais, fogos de artifício e as fogueiras se
tornam ameaças de incêndio urbano e, principalmente, ambiental nesta época, que é concomitante aos períodos
de seca do inverno em diversas localidades, aumentando os riscos. Segundo os artigos 41 e 42 da Lei de Crimes
Ambientais, é proibida a fabricação, venda, o transporte e soltura de balões que possam provocar incêndios nas
florestas ou demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. Os
fogos de artifício, assim como as fogueiras também exigem bastante cuidado. Há muitas das vezes normas
técnicas de utilização e até mesmo a necessidade do requerimento de licenças e autorizações para a prática.
Além das queimadas, diversos outros acidentes estão relacionados a esses hábitos, como acidentes devido ao
uso indevido por crianças, associação ao consumo de bebidas alcoólicas e/ ou não cumprimento das normas de
segurança; danos às estruturas urbanas, como residências e patrimônios públicos e a redes elétricas. Tais atos
podem ser enquadrados no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, no qual é estabelecido que poluição de
qualquer natureza que cause ou possa causar danos à saúde humana, animal ou da vegetação configuram crime
e também no artigo 250 do código penal, que considera criminosas as ações que resultem em incêndios,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de terceiros. O desmatamento ilegal no Brasil é
uma prática rotineira e pode sofrer agravos durante as Festas Juninas. Diversas espécies são extraídas neste
período para a construção de estruturas que servirão como fogueiras decorativas e mastros de cocanha/pausde-sebo para atividades típicas do evento. Dentre as espécies mais comuns, estão principalmente marmeleiros
(Cydonia oblonga e Croton sonderianus), aroeiras (Lithraea molleoides, Myracrodruon urundeuva, Schinus
terebinthifolius, Schinus molle e Pistacia lentiscus), juremeiras (Acacia jurema, Mimosa tenuiflor e Pithecellobium
tortum), quixabeiras (Sideroxylon obtusifolium), patas-de-vaca (Bauhinia spp.) e o pau-mulato (Calycophyllum
spruceanum), devido à sua fácil combustão, durabilidade na queima, resistência mecânica e formato. Algumas
dessas espécies têm a extração proibida por lei e em muitos casos estão em risco de extinção. Ainda assim, o
artigo 50 da Lei de Crimes Ambientais estabelece que destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas é
crime. Porém, apesar de haver regulação e punição segundo a legislação brasileira para todos esses crimes
ambientais, não há efetiva fiscalização, principalmente durante as festividades juninas. Também são baixas as
campanhas de esclarecimento e conscientização da população, que trazem informações sobre os hábitos
prejudiciais, medidas alternativas e incentivo as denúncias. É inegável o papel das manifestações culturais,
principalmente na sociedade pós-moderna, como forma de comunicação, como manifestação política e até
mesmo econômica. Apesar de haver uma linha muito tênue entre questões culturais e ambientais, a informação
e a Ciência devem ser sempre nossas aliadas para que a segurança e o bem-estar de todas as formas de vida
sejam preservados.
Palavras-chave: crime ambiental; divulgação científica; Festas Juninas; manifestação cultural.
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Bambu, representante obrigatório nos festejos juninos e julinos
Arlindo Serpa Filho
Faculdades Integradas Maria Thereza
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Campus Pinheiral
serpafilhoa5@gmail.com

Vulgarmente conhecido como taboca, taquara, entre outros diferentes nomes existentes no Brasil, o bambu é
uma planta de ampla distribuição geográfica, da subfamília Bambusoideae, uma das integrantes da família das
gramíneas (Poaceae ou Gramineae). Essa subfamília se subdivide em duas tribos, a Bambuseae (os bambus
chamados de lenhosos) e a Olyrae (os bambus chamados herbáceos). Existem no mundo em torno de 1.300
espécies de bambu e o Brasil lidera a ocorrência nas Américas, constando por volta de 200 espécies, entre
nativas e exóticas, a grande maioria de caráter endêmico. O Brasil possui, atualmente, 36 gêneros e 254 espécies
nativas de bambu distribuídas entre a Mata Atlântica (62%), Amazônia (28%) e Cerrado (10%). O histórico de
utilização do bambu pelo mundo data de milênios e no Oriente é ele bem conhecido e usado para as mais
diversas funções do cotidiano, como na alimentação, em estruturas de casas, como paredes, telhas, portas e
janelas, em mobiliário, utensílios de cozinha, objetos de decoração, cercas, pontes, como canos para irrigação,
drenos, embarcações, contenção de encostas, entre várias outras. Na América do Sul, especificamente no
Equador, dados arqueológicos mostram que o bambu é usado ha cerca de cinco mil anos na América do Sul,
primeiramente pelos indígenas. No Brasil, a atividade econômica relacionada ao bambu ainda é bastante restrita.
Esse cenário deve-se à ausência de tradição no emprego do bambu como matéria-prima e, também, às lacunas
de conhecimento e tecnologias locais que permitam usar tanto as espécies de clima temperado, adequadas às
regiões Sul e Sudeste do país. Brasil tem a maior floresta nativa de bambu do mundo. Você já foi a alguma festa
junina ou julina que não tivesse em sua decoração galhos ou ramos de bambus? Por que usam esse
representante botânico na decoração? Mesmo diante da exposta importância e qualidade do bambu, pouco se
explora do seu potencial economicamente, mas decerto que esse é um item que não falta na decoração das
Festas Juninas e julinas, seja para fabricar varinhas de bambu para pesca, tocha de bambu, peneira de bambu,
espetinhos de bambu para churrasquinhos e ainda o castiçal de bambu. Não podem faltar as barraquinhas
tradicionais confeccionadas com bambus e as folhas acompanhando. A famosa “cadeia”, feita de bambu,
também é um item certo na organização desses festejos. Está presente também, de uma forma bem tradicional,
pelo interior do Brasil, onde fervorosos devotos dos três santos juninos fincam em varas bem longas de bambu
as efígies desses santos e muita decoração, para estabelecer a honraria e o amor por eles. Há uma dança,
originária do meio rural do Noroeste Paulista, denominada dança do bambu, que remete ao ciclo junino e às
celebrações pelo tempo de colheita de comunidades indígenas. Originalmente dançada por um casal em um par
de bambus, se adaptou quanto à música e à coreografia, e chegou ao formato atual, com quatro casais de
dançarinos e quatro casais de batedores. Eles se apresentam acompanhados de violões, sanfona e percussão e
em uma coreografia, transpassando e saltando por bambus em movimento. Em suma, não há Festas Juninas e
julinas sem a presença do nosso querido bambu.
Palavras-chave: Biologia Cultural; Botânica; festas tradicionais.

25

V Mostra de Biologia Cultural – Olha a Cobra! Festas Juninas Rio de Janeiro, 05 de julho de 2020
Evento Virtual - https://www.facebook.com/events/635962393623915

Serpa Filho 2020

26

V Mostra de Biologia Cultural – Olha a Cobra! Festas Juninas Rio de Janeiro, 05 de julho de 2020
Evento Virtual - https://www.facebook.com/events/635962393623915

O Boi Bumbá e a ressignificação nas Festas Juninas e julinas no Amazonas
Arlindo Serpa Filho1,2* & Luci Boa Nova Coelho3
1. Faculdades Integradas Maria Teresa
2. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Campus Pinheiral
3. Laboratório de Entomologia, Departamento de Zoologia, UFRJ
*serpafilhoa5@gmail.com

Este trabalho de pesquisa apresenta um dos mais representativos animais da nossa fauna mundial. Falaremos do
boi e de sua inserção nas manifestações culturais durante os festejos juninos e julinos. O boi, ou mesmo a vaca,
touro, búfalo, bisonte, aparecem em várias civilizações, lugares e com diversos significados. Esses animais, em
diferentes civilizações, foram transportados para o imaginário, assumindo a condição de deuses, exercendo
estranho domínio aos povos, ao longo da história da humanidade. O processo de domesticação do gado
selvagem foi de grande importância para o desenvolvimento da população humana, como fonte de carne, leite,
pele e força de trabalho. Estudos indicam que o processo se iniciou há cerca de 10 mil anos, a partir da espécie
Bos primigenius (Artiodactyla: Bovidae), cujo último registro foi em 1627, na Europa. Com a chegada da pecuária
ao Brasil, no século XVI, culminando no Ciclo do Gado, no século XVIII, o gado doméstico (Bos primigenius taurus
e Bos p. indicus) passou a pertencer à nossa fauna, impulsionando a economia, sendo propriedade dos donos de
engenhos. Tanto que nas transações comerciais o homem usava moeda-viva, representada por gado e escravos,
que eram trocados por mercadorias, e o termo pecúnia (dinheiro) vem de pecus, gado. No Festival de Parintins
se apresentam os Bois Caprichoso e Garantido, mobilizando a cidade em torno desse evento, no qual o comércio
e residenciais se enfeitam das cores vermelha e azul em suas fachadas, com bandeiras, estandartes, faixas, fitas,
bandeirolas, etc. A festa é uma ressignificação de elementos da cultura regional ou nacional, que é avistada
também em outros bois registrados no Amazonas. O boi “morto”, no auto, traz o simbolismo da morte ou, talvez
por causa dele, o amor da comunidade permanece e o "novo deus renasce”, no ano seguinte. Concebe ainda o
símbolo de força pacífica, calma, bondade, capacidade de trabalho, entidade mítica, sacrifícios, danças rituais e
manifestação folclórica. Nos festejos a São João, enquanto o Bumba-Meu-Boi tem seu principal reduto no
Maranhão, no Amazonas o Boi-Bumbá é a principal atração. Em Parintins, o Boi-Bumbá se fez na vinda dos
nordestinos à região e, de certa forma, é um descendente do Bumba-Meu-Boi. Mesmo dividindo a mesma
história sobre morte e ressurreição do boi, atualmente há pouca semelhança nas danças, cantigas, trajes e na
apresentação do Auto do Boi. O processo criativo dos Bois Caprichoso e Garantido contribuiu para construção de
uma identidade regional amazônica. Tamanha é a sua importância que o Bumba-Meu-Boi, em 2012, foi
registrado como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo IPHAN. Parintins é a cidade dos Bois Caprichoso e Garantido,
mas não existem apenas eles. Esses são frutos de uma grande gama de Bois surgidos no início do século XX. A
Agremiação Folclórica Boi-Bumbá Caprichoso tem como personagem o touro negro com uma estrela azul (de
cinco pontas) na testa e suas cores são azul e branco, despontando a referência à Amazônia, como a terra do
folclore e fonte de vida. É também chamado como Diamante Negro, Boi da Promessa, Boi da Elite e/ou Sangue
Azul. Já a Agremiação Folclórica Boi-Bumbá Garantido, tem o touro branco com um coração vermelho na testa. E
conhecido também como Boi vermelho e branco, o Boi do Povão, o Boi do Coração e o Mais Querido,
representando o coração brasileiro. O festival equivale em sua grandiosidade ao desfile das escolas de samba, no
Rio de Janeiro.
Palavras-chave: Bovidae; divulgação científica; festejos culturais; Zoologia Cultural.
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“É de cravo, é de rosa, é de manjericão”: as plantas e as simpatias de Festas Juninas
Mariana Freire Campos1* & Virgínia Codá2
1. Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Vegetal e Bioprocessos, UFRJ
2. Programa de Pós-Graduação em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde, FIOCRUZ
*ccamposmariana@gmail.com

Apesar de serem muito comuns no Nordeste, as Festas Juninas são comemoradas em todo o Brasil. São fortes
manifestações culturais e contam com danças, comidas e roupas típicas, além de jogos e outras atividades que
revelam muito sobre a vida e os costumes da população. Nesta época, como modo de alcançar o que desejam,
muitas pessoas recorrem às famosas simpatias. Entende-se por simpatia os processos realizados com objetivo de
obter aquilo que se deseja, mesmo que não se saiba, exatamente, como se dê a cadeia de acontecimentos até o
resultado, mas intui-se que alguns favores ou repetições ajudarão nessa trajetória. Já a superstição, é o termo
pejorativo dado às crenças consideradas irracionais ou sobrenaturais. Há uma clara diferença entre as duas, mas
estão sempre conectadas de alguma forma. Neste trabalho, citaremos alguns exemplos de simpatias e
superstições específicas do período de festa junina que utilizam plantas. Em razão de um dos santos populares
dessas celebrações ser Santo Antônio, conhecido como “o santo casamenteiro”, muitas das simpatias e
superstições são relacionadas ao encontro de um parceiro e o desejo de se casar. Para aqueles que sonham com
o grande amor, nada mais efetivo, segundo as tradições brasileiras, do que introduzir uma faca, que ainda não
tenha sido utilizada, no tronco da bananeira, para que, no dia seguinte, a inicial do grande amor da sua vida
apareça estampada no caule. Ao se passar um ramo de manjericão na fogueira e atirá-lo no telhado, no dia
seguinte pode-se saber se o casamento da pessoa será com um jovem ou um velho, dependendo do quão
murcha a planta aparente. Para saber se o casamento está perto de acontecer, coloca-se uma flor bem viçosa
embaixo do travesseiro, quanto mais bonita ela estiver ao amanhecer, mais rápido o casamento virá. Em uma
pimenteira com pimentas verdes e vermelhas, retira-se uma delas sem olhar, para guardá-la embrulhada em
papel sob o travesseiro, abrindo o embrulho apenas no dia seguinte: se for verde, seu marido será novo, mas se
for vermelha, ele será um velho. Ainda pelo desejo do casamento, diz-se que, três dias antes dos festejos de São
João, deve-se plantar três dentes de alho. Se brotarem, equivale aos anos faltantes para o casamento, mas se
não brotarem, a pessoa não se casará. Outra simpatia com dente de alho é a seguinte: faça um pedido e plante
os dentes de alho, se amanhecer com algum broto, obtém-se o que se deseja. Para finalizar, uma simpatia que
responde aos mais variados desejos, que incluem proteção e felicidade, é feita a partir de cravo, alecrim e
manjericão: um dia antes do dia de São João, 24 de junho, faça uma infusão com cravo, alecrim e manjericão, e
deixe descansando até o dia seguinte. No dia do santo, tome um banho com a mistura e peça proteção e alegria
para São João. Especialmente no Brasil, é indispensável conhecer esse acervo cultural que é tão rico e nos faz
entender a identidade e história do nosso povo. É através de manifestações culturais, como as Festas Juninas,
que se mantêm vivas as tradições, reforçando a sobrevivência de aspectos de um povo, num mundo rodeado por
alternativas tecnológicas.
Palavras-chave: festas populares; manifestações culturais; São João; superstições.
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Antônio de Lisboa, padroeiro do jegue – A Zoologia do Santo Casamenteiro
Elidiomar Ribeiro Da-Silva
Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, Departamento de Zoologia, UNIRIO
elidiomar@gmail.com

As Festas Juninas – que frequentemente se estendem a julho - englobam os dias festivos dedicados a Santo Antônio,
São João, São Pedro e São Paulo. Desses quatro santos populares festejados, talvez Santo Antônio seja aquele de
maior significado simbólico. Fernando Antônio de Bulhões nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195. Sua
formação inicial foi na Catedral de Lisboa e, aos 19 anos, ele entrou para o Mosteiro de São Vicente dos Cônegos
Regulares de Santo Agostinho, onde morou por 2 anos. Lá, muito estudioso, o jovem Fernando Antônio aproveitou
bem o acesso à grande biblioteca. Transferido a Coimbra, onde ficou por 10 anos, foi ordenado sacerdote. Os estudos
deram ao jovem padre agostiniano muito conhecimento e grande poder de pregação. Após contato com franciscanos,
tornou-se Frei Antônio. Na Sicília, Itália, conheceu pessoalmente Francisco de Assis, fundador da ordem franciscana.
Santo Antônio morreu em Pádua, Itália, em 13 de junho de 1231. É o santo dos milagres, muitos dos quais feitos ainda
em vida. Foi canonizado em 1232, por Gregório IX, papa suspeito de incentivar a perseguição aos gatos, o que teria
possibilitado a proliferação da peste bubônica, no século seguinte. Padroeiro de Portugal, é sincreticamente
relacionado, no candomblé e na umbanda, com Exu, o orixá da comunicação, e Ogum, deus da guerra, também capaz
de abrir os caminhos. A devoção popular o colocou entre os santos mais amados do cristianismo, cercado de
riquíssimo folclore, sendo padroeiro dos pobres, oprimidos, amputados, estéreis, barqueiros, idosos, grávidas,
pescadores, agricultores, viajantes e marinheiros; é invocado para achar coisas perdidas, conceber filhos e evitar
naufrágios. É conhecido como aquele que ajuda mulheres em busca de marido, possivelmente por conta do auxílio
que dava a moças humildes para conseguirem dote e enxoval para o casamento, o que lhe valeu o apelido de Santo
Casamenteiro. Especialmente em Portugal, é padroeiro dos cavalos e burros; para a Igreja, é considerado o padroeiro
dos animais, sendo que no Dia de Santo Antônio, em Portugal e na Espanha, bichos costumam ser abençoados em
praças públicas. O interessante é que, popularmente, o cargo de padroeiro dos animais é considerado de Francisco de
Assis – por coincidência, um dos mentores do jovem Antônio. São Francisco de Assis é, sim, um protetor dos animais,
mas é padroeiro mesmo da Ecologia. A confusão entre o padroado dos animais aumenta com a entrada de outro
Antônio na santa conversa: Santo Antônio Abade, um dos eremitas mais ilustres da história da Igreja. Também
chamado de Santo Antão, Santo Antão do Deserto, Santo Antônio do Deserto e Santo Antão do Egito, Santo Antônio
Abade foi um monge egípcio que viveu de 251 a 356, líder de destaque entre os Padres do Deserto, sendo
considerado protetor dos animais domésticos e, desde a Idade Média, padroeiro dos criadores de gado. Bom, todos
concordamos que os animais precisam mesmo de toda a proteção possível. Mas há mais coincidências ligando o Santo
Casamenteiro aos animais. Antônio era um célebre escritor e em seus sermões utilizava o simbolismo dos bestiários
medievais. Bestiários são um tipo de literatura descritiva dos integrantes do mundo animal, chamados de bestas,
muito comum nas classes monásticas, sendo manuscritos escritos por monges católicos, que reuniam informação
sobre animais reais e fantásticos. Ou seja, ao fazer uso deles em suas pregações, Antônio agia como um precoce
divulgador da Zoologia. Para finalizar as coincidências, em Portugal o nome vernacular burro é usado para designar o
Equus africanus asinus (Perissodactyla: Equidae), por aqui chamado de asno, jumento ou jegue. Sim, é isso mesmo, o
bom Antônio é padroeiro do bicho que melhor encarna a nordestinidade, símbolo zoológico e cultural da região em
que as Festas Juninas são mais apreciadas: o Nordeste.

Palavras-chave: Equus; Nordeste do Brasil; religiosidade; Zoologia Cultural.
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O milho humilha: considerações sobre a grande estrela das Festas Juninas
Marcia Denise Guedes1* & Maria da Gloria Tuxen2,3
1. Colégio Força Máxima Zona Norte 1
2. Programa de Pós-graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, UFRJ
3. Colégio de São Bento
*mdguedes@gmail.com

As Festas Juninas, presentes em nosso calendário desde a época da colonização, nasceram de um costume dos
portugueses de celebrar a colheita do trigo (Triticum spp. - Poaceae) que ocorria durante o verão europeu, época
do inverno no Brasil. Uma vez que esse plantio não era praticado por aqui, optou-se por um outro grão, cultivado
pelos indígenas desde antes da chegada dos colonizadores: o milho (Zea mays - Poaceae). O “grão dourado”
como é conhecido este fruto (sim, o grão de milho é um fruto!), foi e continua sendo a base da alimentação de
vários povos. De origem americana, no passado era cultivado pelos astecas e incas, dentre outros povos, sendo
encontrado no Brasil quando os portugueses aqui chegaram. Seu sabor e sua versatilidade, aliados à influência
das culinárias indígena e africana, tornaram-no a grande estrela das celebrações juninas, que homenageiam três
santos da igreja católica: Santo Antônio, São João e São Pedro. O milho está presente em uma série de comidas
típicas, tais como canjica, curau, pamonha, pipoca, bolo de fubá, etc., além de ser consumido cozido ou assado
na brasa. Existem muitas variedades de milho, mas sua origem ainda é incerta. Esse vegetal, na forma que o
conhecemos, não cresce de maneira selvagem, precisa ser cultivado. Assim, torna-se difícil identificar seus
ancestrais. Atualmente supõe-se que o teosinto (Zea sp.), um vegetal de origem mexicana, esteja relacionado a
tal origem. A verdade é que o milho, com seu sabor inigualável, foi difundido pela França, Itália, sudeste da
Europa e norte da África pelos espanhóis, cabendo aos portugueses difundi-lo pelo restante do continente
africano e pelo Oriente, alcançando a China e o Japão, sendo hoje consumido de várias formas no mundo inteiro.
Palavras-chave: Botânica; culinária; folclore; teosinto; Zea mays.
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Amendoim: queridinho com muita história
Maria da Gloria Tuxen1,2* & Marcia Denise Guedes3
1. Programa de Pós-graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, UFRJ
2. Colégio de São Bento
3. Colégio Força Máxima Zona Norte 1
*gloriatuxen@hcte.ufrj.br
Apreciado no mundo inteiro, o amendoim (Arachis hypogaea - Fabaceae) ou mani (enterrado, em tupi), fruto de
origem sul-americana, é presença marcante nas Festas Juninas, perdendo apenas para o milho. Suas sementes
podem ser consumidas de diversas maneiras: cruas, torradas, doces, salgadas, na forma de sorvetes, bolos,
doces, etc. Distribuído desde as regiões costeiras do Brasil e Uruguai até altitudes acima de 1400 metros na
Região Andina, no noroeste da Argentina, o amendoim já era cultivado pelos indígenas muito antes da chegada
dos europeus. A ocorrência de suas prováveis espécies ancestrais (A. ipaënsis e A. duranensis) na região
compreendida entre o noroeste da Argentina e o sudeste da Bolívia, leva à suposição de ser esse o seu local de
origem. Levado pelos espanhóis para a Europa, chegou à Ásia e África, onde era reverenciado como sagrado. Os
escravos africanos levaram-no para a América do Norte, onde o plantaram por todo o sul dos Estados Unidos. O
amendoim é utilizado no preparo das mais diversas receitas culinárias. Sendo uma das mais famosas nos Estados
Unidos, a manteiga de amendoim, nascida da necessidade de produção de um alimento altamente proteico,
principalmente para as crianças, durante a depressão econômica. Entre as iguarias indispensáveis às Festas
Juninas, a paçoca, palavra de origem tupi, que significa “esmigalhar”, era produzida pelos indígenas desde antes
da chegada dos portugueses, embora historiadores atribuam seu surgimento ao período colonial. O pé-demoleque, também muito apreciado nos festejos de junho e julho, apresenta duas versões para a origem do seu
nome: a primeira refere-se a seu aspecto, que remete às pedras irregulares do calçamento dos tempos coloniais;
a segunda, à frase dita pelas quituteiras aos meninos que os furtavam de seus tabuleiros: “Pede moleque, não
precisa roubar!”.
Palavras-chave: Botânica; Festas Juninas; folclore.
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Festa de Santo Antônio da Barbalha, mastro da bandeira, espécies nativas e meio ambiente
Alejandra Eduarda O. Lima; Nathalia S. de Souza & Maria Célia E. Senra*
Departamento de Ciências Naturais, UNIRIO
*esenra@gmail.com

A festa de Santo Antônio, o padroeiro de Barbalha (CE), aberta anualmente com o ritual de carregamento do pau
da bandeira, é a maior atração turística do município, sendo também conhecida como Festa do Pau da Bandeira.
A tradição, de origem pouco conhecida, começa no ritual de cortar um enorme tronco de árvore e depois levá-lo
através da mata até a sede da igreja, nos ombros dos devotos, em um cortejo que reúne milhares de pessoas.
Percorridos seis quilômetros de caminhada, o tronco, ao final do percurso, é fixado na frente da Igreja Matriz e
transformado em mastro para a bandeira. As espécies escolhidas para o abate são madeiras de lei, nobres, com
maior altura em torno de 15 a 20 metros, retiradas de propriedades particulares localizadas na Floresta Nacional
do Araripe (FLONA-Araripe) ou na sua área de amortecimento. Conflito entre tradição e meio ambiente? O
objetivo do trabalho é apontar as espécies de árvores mais utilizadas, sua classificação, bem como estado de
conservação. O município de Barbalha, localizado na microrregião Cariri, mesorregião Sul Cearense, pertence ao
perímetro da FLONA-Araripe, com muitos exemplares na lista de espécies em extinção. O inventário florístico
registrou 475 espécies nativas; destas, 125 são arbóreas, distribuídas nos três tipos fitogeográficos encontrados:
Savana (Cerrado), Savana Estépica (Carrasco) e Floresta Estacional Sempre-Verde (Floresta Úmida). Desde 2005,
o IBAMA vem anotando as espécies frequentes no mastro da bandeira: Myracrodruon urundeuva
(Anacardiaceae), a popular aroeira; Enterolobium contortisiliquum (Fabaceae), conhecida por timbaúva;
Hymenaea courbaril (Fabaceae), o jatobá; Anadenanthera colubrina var. cebil (Fabaceae), o angico; Copaifera
langsdorffii (Fabaceae), o popular pau d’óleo, e Dalbergia miscolobium (Fabaceae), o jacarandá. O IBAMA vem,
sucessivamente, conscientizando os munícipes de Barbalha quanto à valorização do meio ambiente da Serra do
Araripe. O conflito entre a questão ambiental e folclore foi maximizado com a retirada uma aroeira de 37 m de
altura, incluída na lista de oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. O escritório regional do
IBAMA vem acompanhando as incursões para a obtenção do tronco e verificou que o processo causa a
derrubada de mais 8 a 10 árvores. Ademais, a mata é tomada pelos abatedores para escolha do tronco, abrindo
caminho com facões e pisoteando o solo; ocorre ainda a poda de grande quantidade de ramos com folhas de
árvores e arbustos para a cama do tronco, a fim de evitar danos e, após a derrubada, milhares de pessoas do
séquito e carregadores retornam para levar o tronco até a Praça da Matriz. Essas ações, repetidas anualmente,
provocam seguidos desequilíbrios ao, já frágil, ecossistema. Folclore, lendas, tradições, festas locais, regionais ou
nacionais: todas essas manifestações encerram aspectos modelares para a educação em Biologia e divulgação
das Ciências. A homenagem a Santo Antônio tem seu clímax no mastro da bandeira graças aos troncos de
árvores da FLONA-Araripe, com alto custo ambiental. A abrangência da festa ultrapassa os limites de Barbalha,
envolvendo, não só a população local, mas moradores de outras cidades e ampliando assim a visibilidade de
todas as etapas do evento. Portanto, o período da festa de Santo Antônio de Barbalha possibilita aos professores
de Biologia abordar o ensino de Botânica e preservação do meio ambiente, amplamente ilustrados na FLONAAraripe. Do conhecimento científico vem a percepção da natureza, caminho para resolver antigos conflitos e
evitar futuros, em proveito de todos.
Palavras-chave: Botânica; ensino; impacto ambiental; tradição.
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No Santo Antônio em Lisboa: um peixe, um arbusto, uma erva aromática
Alejandra Eduarda O. Lima; Nathalia S. de Souza & Maria Célia E. Senra*
Departamento de Ciências Naturais, UNIRIO
*esenra@gmail.com

O Brasil herdou de Portugal a religião e, com ela, as festas dos santos juninos. Muitas outras expressões se
juntaram à memória indígena e africana, formando nosso rico folclore. No dia 13 de junho todo lugar devoto, e
festeiro, homenageia Santo Antônio, tanto aqui quanto na sua cidade natal, Lisboa. Lá, os elementos tradicionais
constam de música, danças, apresentação de grupos folclóricos, similares às nossas quadrilhas. O objetivo deste
trabalho é identificar exemplos de símbolos da festa de Santo Antônio em Portugal com afinidades no Brasil e
transversais ao ensino de Ciências, realçando aspectos biológicos, fitoquímicos e econômicos. São marcas na
festa lusitana: as alcachofras lançadas ao fogo; ramos de manjericão no adivinho do casamento; sardinhas
assadas; rosmaninho perfumando o ar; as fogueiras; o mastro da bandeira alçado. Entre outras representações
da festa em Portugal, a sardinha, o rosmaninho ou lavanda e o manjericão, são conhecidas também aqui. A
sardinha Sardina pilchardus, um clupeídeo de águas atlânticas e mediterrâneas no norte da África e sul da
Europa, tem picos de produção em Portugal. A colonização bem sucedida em diferentes profundidades e
latitudes é também atribuída às modificações anatômicas nas branquiespinhas, ao longo do crescimento, que
favorecem a nutrição com o aumento no tamanho das partículas alimentares. Na costa brasileira a espécie
Sardinella brasiliensis (Clupeidae), denominada popularmente sardinha-verdadeira, ocorre desde o Cabo de São
Tomé, no Rio de Janeiro, ao Cabo de Santa Marta Grande, em Santa Catarina. Rosmaninho, por sua vez, é o
nome dado em Portugal para as espécies do gênero Lavandula (Lamiaceae), conhecidas como lavanda ou
alfazema no Brasil; este gênero reúne diversas espécies medicinais e aromáticas, de porte herbáceo ou semiarbustivo. L. dentata e L. angustifolia apresentam boa produtividade no Sul do país, vindo de encontro à
demanda nacional pelo óleo essencial. Pesquisas fitoquímicas em folhas e inflorescências indicaram os
compostos 1,8-cineol, α-terpineol, linalol e cânfora. Outro símbolo no Santo Antônio das terras lusas é o
manjericão (Ocimum basilicum - Lamiaceae), uma planta originária da Ásia Tropical, com inúmeras variedades,
podendo apresentar folhas verdes, roxas ou vermelhas e racemos eretos, ramificados ou não, sendo muito
usado pela medicina tradicional, onde é considerado poderoso antisséptico, digestivo, inseticida e analgésico,
sem contar suas propriedades aromáticas de forte apelo culinário. Essas propriedades, junto à crescente adesão
às hortas residenciais e intrínseco valor comercial, impulsionaram a produção. Entre outros sinais da festa de
Santo Antônio, sardinha, lavanda e manjericão identificam-se com a cultura brasileira e convêm ao ensino de
Zoologia e Botânica. O Brasil produz milhares de toneladas de sardinha e ainda importa, tal é o gosto do
brasileiro pelo singelo, saboroso e nutritivo peixinho. Da mesma forma que a lavanda e o manjericão se prestam
ao desenvolvimento de hortas nos espaços escolares como coadjuvante ao ensino.
Palavras-chave: educação; Festas Juninas; símbolo.
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Santos juninos, cultura popular e Botânica
Alejandra Eduarda O. Lima; Nathalia S. de Souza & Maria Célia E. Senra*
Departamento de Ciências Naturais, UNIRIO
*esenra@gmail.com

As festas do mês de junho são comemoradas por todo o Brasil, com especial significado na Região Nordeste, em
que Santo Antônio, São João e São Pedro formam o ciclo junino, definindo o caráter católico à festa. Desde a
antiguidade o início do verão no Hemisfério Norte está relacionado aos ciclos de fertilidade da terra e ao período
de colheitas, comemorados segundo as crenças pagãs. Na Idade Média, o avanço do catolicismo sobre as tribos
europeias, encontrou nas festas do solstício de verão a oportunidade de associá-las às datas de nascimento ou
morte dos santos. Impor uma nova crença requer manobras delicadas. Por isso, os administradores católicos da
época permitiram que fossem mantidas as fogueiras, o tronco de árvore enfeitado de folhagens e flores, no
entanto passaram a associar a festa ao nascimento de São João Batista, em 24 de junho, poucos dias depois do
solstício, 20 de junho, consideradas as limitações dos calendários vigentes. A História mostra que a cultura
popular se apropria das crenças para designar os seres vivos e agregar conhecimento e acrescentar valores, o
que, no caso da Botânica, denominamos Etnobotânica. Portanto, nada mais pertinente do que divulgar as
espécies que carregam nos nomes populares os santos juninos e propriedades medicinais. Neste trabalho, sobre
plantas e santos juninos, são apontadas espécies de plantas que levam os nomes de Santo Antônio, São João e
São Pedro. A pesquisa bibliográfica mostrou cinco exemplos. Mais conhecida como erva-de-são-joão, Hypericum
perforatum é uma planta herbácea, pertencente à família Hypericaceae, originária da Europa, que se adaptou
bem em outras regiões. Desde a antiguidade são reconhecidas suas propriedades antidepressivas, antiinflamatória e antiviral. Por florescer no mês de junho recebeu São João no nome. Pyrostegia venusta, cipó-desão-joão ou flor-de-são-joão é uma planta herbácea, da família Bignoniaceae, nativa da Argentina, do Paraguai e
do sul do Brasil, com propriedades medicinais nos extratos alcoólicos das suas flores e folhas. O cacto-são-pedro,
Echinopsis pachanoi, da família Cactaceae, contém a mescalina – substância ativa alucinógena. É originário dos
Andes e tem um uso tradicional especialmente na América do Sul, é usado como haste de enxertia para outras
espécies de cactos. Cuphea ignea, da família Lythraceae é uma florífera de textura herbácea exuberante, nativa
do México, é ornamental, e por isso mesmo de amplo uso decorativo. No Nordeste do Brasil a chamada erva-desanto-antônio, Justicia pectoralis, família Acanthaceae, é usada no tratamento de doenças do trato respiratório,
como asma, tosse e bronquite. Muitas plantas carregam popularmente o nome dos santos chamados juninos Santo Antônio, São João e São Pedro. Algumas levam o nome pela época da floração ou mesmo por associação
ao santo. A maioria delas possui propriedades medicinais, todas têm valor ornamental, ou ainda há curiosidades
que as diferem em grande medida das demais. As festividades populares juninas são marcadas por forte apelo
sentimental ecoando intensamente nos participantes. Com isso, os símbolos das tradições regionais,
identificados com a Biologia, em especial a Botânica, evidentemente pavimentam o caminho para ensino e
divulgação das Ciências.
Palavras-chave: ensino; divulgação; Ciências; Etnobotânica.
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Pauliceia em cores – A plantas floridas no maior arraial urbano do Brasil
Elidiomar Ribeiro Da-Silva1*; Tainá Boa Nova Ribeiro Silva2 & Luci Boa Nova Coelho3
1-Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, Departamento de Zoologia, UNIRIO
2-Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz
3-Laboratório de Entomologia, Departamento de Zoologia, UFRJ
*elidiomar@gmail.com

Concentradas no mês de junho, mas frequentemente avançando julho e agosto a dentro, as Festas Juninas são
também conhecidas como festas de São João. As mais famosas e destacadas comemorações de São João estão
na Região Nordeste, sendo atrações turísticas de grande importância, movimentando multidões de visitantes e
impulsionando a economia das cidades, muitas delas bem pequenas. Embora monopolizando o nome genérico
do período, São João não é o único santo celebrado. Muita gente considera uma trinca santa na comemoração –
além de João (24 de junho), também Santo Antônio (13 de junho) e São Pedro (29 de junho) patrocinam a folia
de meio de ano. Porém, há outro santo na jogada, celebrado no mesmo dia de Pedro: São Paulo. Por uma dessas
coincidências que só o divino explica, São Paulo é o nome da cidade e do estado em que mais nordestinos estão
presentes, fora o próprio Nordeste. A migração nordestina para o Estado de São Paulo teve uma característica
preponderantemente rural, entre as décadas de 1930 e 1950, passando a ser basicamente urbana após isso,
concentrada na capital e nos municípios próximos. Na cidade de São Paulo, aproximadamente 12% da população
residente (1,5 milhões de pessoas) é composta por migrantes nordestinos. Estima-se que mais moradores da
capital paulista sejam filhos de baianos do que de paulistanos. Há mais nordestinos morando em São Paulo do
que em qualquer cidade do Nordeste, exceto Salvador (Bahia). Sendo um povo muito ligado a seus valores, é
natural que os nordestinos contribuam muito para o enriquecimento cultural do paulistano. Nesse cenário, é
claro que o São João, a maior festa nordestina, tem destacado papel: as Festas Juninas se espalham pelas casas,
escolas, clubes e empresas paulistanas, enfeitando praças, locais de trabalho e salas de aulas com as
bandeirinhas coloridas e de formato inconfundível. Pode-se, com licença poética, dizer que em meados do ano
São Paulo se torna o maior arraial de asfalto, aço e concreto do Brasil. Um alento de cores que contrabalança o
panorama cinzento e algo soturno da megalópole que nunca dorme. Mas, da mesma forma que quando se fala
em Festas Juninas a chamada “terra da garoa” não é lembrada de imediato, isso acontece também quando se
pensa em elementos naturais. Ledas injustiças ambas. Sampa apresenta áreas naturais significativas, que trazem
natureza e vida à sua rotina. Inclusive flores, que encantam e suavizam com suas cores e perfumes a selva de
pedra. Apresentamos, a seguir, algumas plantas presentes na cidade de São Paulo e que, à época das Festas
Juninas, que corresponde ao final do outono e ao inverno, podem estar floridas. Cattleya loddigesii (Orchidales:
Orquidaceae) é uma orquídea sul-americana, de flores em tons de lilás, e que pode ser encontrada às margens
dos rios Pinheiros e Tietê; a espécie era comum nas proximidades dos rios paulistanos até mais ou menos a
década de 1920, quando a crescente urbanidade a tornou bem mais rara. Outra de floração invernal é a azaleia
(Rhododendron indicum – Ericales: Ericaceae), considerada por alguns como um símbolo paulistano, embora seja
procedente da Ásia. Vinda da Argentina e da Bolívia, a tipuana ou amendoim-acácia (Tipuana tipu – Fabales:
Fabaceae) é uma árvore ornamental que se adaptou bem ao friozinho paulistano, coincidindo sua floração com o
final dos festejos de São João mais tardios. A chama-da-floresta (Spathodea campanulata – Bignoniales:
Bignoniaceae) é uma árvore africana de floração vermelho alaranjada, muitas vezes coincidindo com as Festas
Juninas. É, as flores da cosmopolita São Paulo são de muitas procedências. Como o próprio povo paulistano.
Palavras-chave: flores urbanas; imigração; São Paulo; Sudeste do Brasil.
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