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Colóquio de Zoologia Cultural na pandemia? Claro que sim! Já tivemos o de
2020 e agora em 2021 fizemos mais uma edição remota - Fazer o quê?
A 6ª edição de nosso Colóquio foi realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2021.
Isso mesmo, foi em dois dias. Pela primeira vez em nossa história!!! Afinal, estamos
aqui para inovar.
As inovações não pararam por aí. Voltamos a ter palestras! Dez no total, abordando
novos temas super legais, ministrados por palestrantes idem, de diferentes partes
do Brasil e até do exterior. Vantagens da internet. E, para fechar as novidades,
demos um jeitinho de abrir a possibilidade de apresentação de trabalhos em forma
de pôster. Como o evento está inteiramente no nosso canal no YouTube, tivemos
que converter os pôsteres a vídeos curtos, com em torno de 1 minuto de duração. Já
os vídeos dos trabalhos em apresentação oral têm entre 5 e 10 minutos. No total,
foram 40 trabalhos de temas livres apresentados, nosso limite máximo programado,
e você pode conferir todos aqui e no YouTube.
E tivemos um recorde: 35 artes no Varal Cultural!
Nosso muito obrigado a todas e todos: autoras(es), espectadoras(as), revisoras(es),
artistas, palestrantes... Vocês construíram o VI Colóquio de Zoologia Cultural.
Confira tudo em:
https://www.youtube.com/channel/UCa_mX9UDNfHBUcJMAez07VA
Agora, com a publicação do livro de resumos, nós fechamos os trabalhos. Mas
deixamos um recado final. Estamos no caminho, mas ainda não vencemos a
pandemia. Sempre que possível, #FiqueEmCasa e, em casos em que seja necessário
sair à rua, #UseMáscara sempre. São medidas simples, mas que vão possibilitar que
o futuro VII Colóquio de Zoologia Cultural seja presencial.
Que tenhamos um 2022 melhor.
Organização do VI CZC

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

4

Conteúdo
Palestras
Divulgação científica nas redes sociais: perfil Inseto Pra Quê? .......................................................................... 9
Barbara Proença e Paula Raile Riccardi
Iconografia zoomórfica das constelações indígenas brasileiras .......................................................................
Bruno Leonardo do Nascimento Dias

11

A arte como estratégia pela divulgação científica ............................................................................................
Edwin Domínguez

13

Por que o marimbondo tem cintura fina? Considerações etnoentomológicas ...............................................
Eraldo Medeiros Costa Neto

15

O papel da fotografia (e da pandemia) nas atividades de ensino, pesquisa e extensão ................................. 17
Frederico Falcão Salles
Ludicidade no ensino de Zoologia .....................................................................................................................
Jean Carlos Miranda

19

Animais e arquétipos zoomórficos na iconografia da Força Aérea Brasileira .................................................. 21
José Roberto Pujol-Luz

Geologia Cultural, Biologia Cultural, Taxonomia Cultural e patrimônio geológico intangível como novas
estratégias para a geoconservação ...................................................................................................................
Luiza Corral M. O. Ponciano e João Marcus Vale Caetano

23

Ferramentas didáticas para o ensino de Zoologia ............................................................................................
Maíra Moraes

25

Estratégias de sensibilização ambiental: como tocar o coração verde? ..........................................................
Vinicius Albano Araújo

27

Temas livres
A catalogação de animais do museu de ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS .........................................................
Júlia Mayer de Araujo

30

#semabelhasemalimento: um ano dedicado a encantar, com as abelhas, alunos de duas escolas da rede
pública estadual de São Carlos – SP ................................................................................................................... 32
Paula Salles Gória
A galinha-d’angola (Galliformes: Numididae), uma visão do sagrado .............................................................
Thiago Dias Trindade

34

Games e a cultura japonesa: o caso dos gatos em CHRONO TRIGGER .................................................................. 35
Patrick de Oliveira
A fauna utilizada como símbolo das festas de aparelhagens ...........................................................................
Erika Oliveira Galeno

BORBOLETTA: A capa do álbum de 1974 da banda Santana e o ocaso da indústria de souvenirs com asas
de lepidópteros no Brasil ..................................................................................................................................
Alcimar do Lago Carvalho e Thamara Zacca
11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

37

39

5

Conteúdo

Artrópodes contra mamíferos na série SONIC BOOM .............................................................................................
Patrick de Oliveira e Eloá Fraga de Avellar Oliveira

40

Representantes da fauna australiana em BLINKY BILL, O URSINHO TRAVESSO ...........................................................
Thayane Patusco

42

Preservação dos acervos em museus de ciências: o caso do Museu Nacional e um olhar sobre a exposição
ARQUEOLOGIA DO RESGATE, com especial referência à Zoologia ..............................................................................
Rute Souza Peterli dos Santos e Elidiomar Ribeiro Da-Silva

43

Balbúrdia numismática: a Zoologia Cultural da resistência .................................................................................
Waldiney Mello

45

Incentivo à pesquisa de invertebrados como fonte de inspiração para a criação de personagens ..................
Pedro Lucas dos Santos Freire

47

NFL animal! A representação de animais no logo e mascotes dos times de futebol americano dos Estados
Unidos da América ................................................................................................................................................
Marco Massao Kato e Louise Helena Schiatti Gonzaga
Do “olho de lince” à odisséia do lince-ibérico (‘Lynx pardinus’), o felino mais ameaçado do mundo, e a sua
recuperação histórica como lição de educação e ambientalismo, através da Zoologia Cultural ....................

49

51

Jorge Fernandes Capela
Sapo: um protagonista controverso .....................................................................................................................
Fernanda de Andréa Oliveira e Daniel Anibolete

52

Chifrudo! ................................................................................................................................................................
Regina Esther Maciel Teixeira Prazeres de Assis

53

Projeto ‘Uma Visão do Mundo Natural: Anfíbios como Influenciadores Digitais’ e sua atuação com a
percepção cultural de anfíbios .............................................................................................................................
Júlio César Magalhães Chaves; Bruna Guarabyra Moreira Godinho da Silva; Maycon Vitor Rodrigues; Patrick
Henriques Petininga e Juliana Kirchmeyer Pires
Dattebayo! A relação entre a lenda que inspirou o personagem Kurama do anime Naruto e seus aspectos
zoológicos ..............................................................................................................................................................
Ellen Santos Calmon de Oliveira; Maria Eduarda de Paiva Souza; Maykon Victor Rezende de Oliveira; Yasmim
Ferreira dos Santos e Luciano Bernardo Vaz

54

56

O estigma das serpentes nas manifestações culturais: descontruindo preconceitos ........................................
Antonio Carlos Peres do Amaral e Viviane Prata da Conceição

58

Relato de experiência: a fauna brasileira e suas mil e uma utilidades na iniciativa #bichosdobrasil ..............
Ilmar Ribeiro da Silva e Elidiomar Ribeiro Da-Silva

59

Vaca-loura (Coleoptera: Lucanidae), a primeira estrela antropomórfica em animações stop motion .............
Luci Boa Nova Coelho

61

Ciência e folclore sobre anfíbios no ensino fundamental ...................................................................................
Tatiana Dunshee; Isabela Deiss; Jorge Luiz do Nascimento e Helena Oliveira

62

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

6

Conteúdo
O uso de Pokémon inspirados em mamíferos no ensino de Zoologia .............................................................
Victor Gonçalves Rodrigues e Elidiomar Ribeiro Da-Silva

64

Oozaru – a representação de primatas em Dragon Ball ...................................................................................
Viviane Prata da Conceição

65

O impacto da Zoologia no critério de escolha dos campeões em League of Legends (LoL) ............................
Danilo Carvalho; Virgínia Codá e Higor de Castro

66

Os nomes do louva-a-deus (Hexapoda: Mantodea) segundo o Twitter ..........................................................
Sávio Cavalcante

67

Zoologia Cultural dos moluscos do filme ‘Coraline e o Mundo Secreto’ .........................................................
Regina Esther Maciel Teixeira Prazeres de Assis; Elidiomar Ribeiro Da-Silva e Luci Boa Nova Coelho

69

O lobisomem marsupial da franquia ‘Grito de Horror’ .....................................................................................
Elidiomar Ribeiro Da-Silva e Luci Boa Nova Coelho

70

Percepção popular acerca da ‘Orcinus orca’: produções cinematográficas .....................................................
Natállia Souza Bello e Rodrigo Guerra Carvalheira

71

Um estudo preliminar acerca das percepções sobre insetos em comentários no YouTube ...........................
Higor de Castro; Bernardo Egito Amarante e Virgínia Codá

73

Era uma vez um bicho na Rádio Animal ............................................................................................................
Waldiney Mello

74

Influência cultural na conservação de animais .................................................................................................
Stella Bezerra e Silva e Waldiney Mello

76

‘Sweet Tooth’: uma aventura sobre os híbridos ...............................................................................................
Angeliane Oliveira Santos

78

“Fakemon” e suas possibilidades: uma estratégia de divulgação ....................................................................
Tatiane Iorio Rozendo Rodrigues; Maury Maia Garcia; Luci Boa Nova Coelho e Elidiomar Ribeiro Da-Silva

79

Aprendendo Ciência com Flummels ..................................................................................................................
Luci Boa Nova Coelho

81

Mapinguari: reflexões paleoarqueológicas sobre a lenda ................................................................................
Rodrigo Guerra Carvalheira; Thayane Braga de Souza Patusco e Luciano Bernardo Vaz

82

Pulando até a cabeça da lula: reflexões zoológicas sobre ‘Round 6’ ...............................................................
Elidiomar Ribeiro Da-Silva; Luci Boa Nova Coelho e Tainá Boa Nova Ribeiro Silva

84

Equivalências zoológicas entre África e Brasil, com base na animação ‘Kiriku e a feiticeira’ .........................
Luci Boa Nova Coelho e Elidiomar Ribeiro Da-Silva

85

A série ‘Aventura com os Kratts’ como instrumento didático para o estudo dos amniotas no ensino de
Ciências ...............................................................................................................................................................
Larissa Barros-Souza; Maíra Moraes e Virgínia Codá
Uma tarde (zoológica) no Museu (da República) ..............................................................................................
Elidiomar Ribeiro Da-Silva e Luci Boa Nova Coelho

87
89

Sobre a importância de se publicar relatos de experiência no campo do ensino de Zoologia ........................ 90
Elidiomar Ribeiro Da-Silva
11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

7

Conteúdo
Varal Cultural
Ives Barreto - ECDISE ...........................................................................................................................................

93

Phillipe Knippel - BALEIA PILOTO DE BARBATANA LONGA (Globicephala melas) ........................................................

94

Ilmar Ribeiro da Silva - UDU-DE-COROA-AZUL: O PÁSSARO QUE RESGATOU O FOGO ......................................................

95

Elidiomar Ribeiro Da-Silva - BICOS PELO MUNDO ...................................................................................................

96

Higor Tomaz Teixeira de Castro - LOBO ...............................................................................................................

97

Arthur Cesar Santos Nogueira - LOBO EM YELLOWSTONE ......................................................................................

98

Malu - BORBOLETA .................................................................................................................................................

99

Malu - RETRATO DO SALSICHA .................................................................................................................................. 100
Elidiomar Ribeiro da Silva - PEIXE-LUA .................................................................................................................. 101
Viviane Japiassú Viana - JULIETA, A BALEIA JUBARTE ................................................................................................ 102
Luci Boa Nova Coelho - PREGUIÇA ......................................................................................................................... 103
Gazy Andraus - XILOSSAURO .................................................................................................................................. 104
Elaine Della Giustina Soares - CIGARRA ................................................................................................................ 105
Raquel Moreira Ramos - MIRIÁPODE À ESPREITA ..................................................................................................... 106
Ciberpajé - ZOOHQFORISMO ................................................................................................................................... 107
Danielle Barros - HQFORISMO ................................................................................................................................ 108
Maria Gomes Sarmet Rocha - BORBOLETA ............................................................................................................ 109
Gazy Andraus - TILASCOMILO ................................................................................................................................. 110
Alberto Lazzaroni - LIXO, HOMEM & BICHOS .......................................................................................................... 111
Luci Boa Nova Coelho - GAMBÁ ...........................................................................................................................

112

Elaine Della Giustina Soares - JEQUITIRANABOIA .................................................................................................... 113
Elidiomar Ribeiro Da-Silva - NÃO PAGUE O PATO! CUIDADO COM O MARRECO... ........................................................ 114
Gazy Andraus - CERATOPSÍDEO ............................................................................................................................... 115
Silvia Lorens-Martins - O QUE IRÁ RESTAR? - SÉRIE MATA ATLÂNTICA ......................................................................... 116
Luci Boa Nova Coelho - BEIJA-FLOR DE PAPEL .......................................................................................................... 117
Luci Boa Nova Coelho - TAMANDUÁ-BANDEIRA ....................................................................................................... 118

Luci Boa Nova Coelho - BRILHO DO PAVÃO-REAL ..................................................................................................... 119
Tainá Silva - CACHORRO .......................................................................................................................................... 120
Aline Baffa - GATO BUGADO .................................................................................................................................... 121
Elidiomar Ribeiro Da-Silva - NYCTIBIIFORMES ......................................................................................................... 122
Eshelley Pires - CORNUCÓPIA ENTOMOLÓGICA ........................................................................................................... 123
Haroldo do Vale Junior - PERSONAGEM LAGARTO (INIMIGO DO HOMEM-ARANHA) ....................................................... 124
Luci Boa Nova Coelho - EMOJICAT ......................................................................................................................... 125
Luiza Moutinho - ECOBAG ...................................................................................................................................... 126
Luiza Moutinho - STRING ART ................................................................................................................................. 127
11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

8

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

9

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

10

Palestras

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

11

Palestras

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

12

Palestras

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

13

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

14

Palestras

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

15

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

16

Palestras

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

17

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

18

Palestras

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

19

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

20

Palestras

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

21

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

22

Palestras

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

23

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

24

Palestras

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

25

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

26

Palestras

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

27

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

28

Palestras

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

29

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

30

Resumo

A catalogação de animais do museu de ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS
Júlia Mayer de Araujo
UNIRIO
juliamayer@edu.unirio.br
Palavras-chave: museus de Ciências; videogame; taxonomia.
ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS é um jogo da empresa Nintendo lançado em 2020 para a plataforma Nintendo
Switch. A história se passa em uma ilha que comprada pelo jogador, que nela cria casas para os moradores
(animais), além de lojas e até mesmo um museu. O museu de ‘Animal Crossing’ tem como diretor a coruja
(ordem Strigiformes), Blathers, que recepciona e dá informações sobre as doações de criaturas e fósseis
encontrados pelo jogador em interações pela ilha. É dividido em quatro salas expositivas: salas de artes, de
fósseis, de insetos e de peixes, sendo essas três últimas compostas por três espaços expositivos cada. Este
trabalho tem como foco o acervo das três salas de história natural do museu e a forma que esses estão
disponibilizados em cada uma. A sala de fósseis expõe um total de 73 fósseis e é a única sala que possui todo o
acervo catalogado de forma correta, o chão da sala possui a ilustração de uma árvore filogenética que é
correlacionada com o acervo exposto. A sala de insetos possui 80 espécimes, sendo 74 insetos, três
aracnídeos, um molusco, um quilópode e um crustáceo. Por fim, a sala de peixes, sem contar o que o jogo
chama de “criaturas do mar profundo”, expõe 80 criaturas, sendo 72 peixes, dois répteis, dois anfíbios, dois
crustáceos, um gastrópode e um molusco. Por mais que o intuito do jogo não seja propriamente divulgar essas
espécies, colocá-las sob uma denominação comum sem diferenciar seus filos e classes contribui para a
manutenção de erros de taxonomia frequentemente vistos no cotidiano. Além disso, ao contrário do jogo
anterior da franquia, NEW LEAF, só se consegue maiores informações sobre o espécime no momento da doação,
e não na área expositiva.
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Resumo

#semabelhasemalimento: um ano dedicado a encantar, com as abelhas, alunos de duas escolas da rede
pública estadual de São Carlos – SP
Paula Salles Gória
SEDUC - SP
paulagoria@prof.educacao.sp.gov.br
Palavras-chave: disciplina eletiva; educação ambiental; INOVA EDUCAÇÃO.
Durante o ano de 2020, com a inserção das disciplinas do projeto INOVA EDUCAÇÃO na rede de ensino regular do
estado de São Paulo, percebeu-se a oportunidade de introduzir a temática de conservação ambiental, por
meio do estudo das abelhas (Hymenoptera: Anthophila), na disciplina eletiva intitulada
#semabelhasemalimento, desenvolvida em duas turmas (ensino fundamental e médio) de escolas públicas da
cidade de São Carlos - SP. O objetivo deste trabalho é evidenciar a importância da preservação das abelhas,
na tentativa de desconstrução do senso comum e de preconceitos, aproximando os alunos e comunidade
escolar da diversidade de abelhas encontrada nas cidades e dos inúmeros serviços ambientais fornecidos por
elas. Cerca de 30 encontros virtuais foram realizados com os alunos durante o ano letivo, trabalhando sempre
um tema diferente sobre a biologia das abelhas, desenvolvendo discussões e atividades diversas para
aprofundamento do estudo do grupo. No primeiro semestre, focou-se nas abelhas-sem-ferrão (Apidae:
Meliponini) e, no segundo, ampliou-se para outras tribos e famílias. Apesar da ideia inicial de construção de
meliponários nas escolas ter sido impossibilitada pelo afastamento para o ensino remoto, os resumos dos
encontros virtuais foram contados em vídeo para apreciação pela comunidade escolar e Diretoria de Ensino,
no evento de ‘Culminância das Eletivas’, ao final do ano letivo. Os alunos puderam conhecer, além da
diversidade do grupo, meios de preservar e viver em harmonia com as abelhas. Deve-se destacar que não
existem muitas oportunidades, no currículo formal, de se aprender sobre preservação das abelhas ou sequer
sobre sua importância. Assim, aproveitar outros espaços para inserir tais estudos é essencial.

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

33

Resumo

#semabelhasemalimento: um ano dedicado a encantar, com as abelhas, alunos de duas escolas da rede
pública estadual de São Carlos - SP
Paula Salles Gória

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

34

Resumo

A galinha-d’angola (Galliformes: Numididae), uma visão do sagrado
Thiago Dias Trindade
Colégio Técnico da UFRuralRJ
thiagotdt@hotmail.com
Palavras-chave: lendas; mitologia afro-brasileira; tradição.
A galinha-d’angola (Numida meleagris), chamada de Etu, conquém, tô-fraco, dentre outros nomes populares,
é uma ave oriunda da África. É considerada sagrada em diversas correntes religiosas, tanto em seu continente
de origem, quanto no Brasil, notadamente nos Candomblés e também em algumas Umbandas. O objetivo
deste trabalho foi o de conhecer o impacto cultural da galinha-d’angola em algumas tradições religiosas. Em
algumas lendas do candomblé, a galinha-d’angola é associada à proteção e à caridade. Um relato que
atravessou o oceano Atlântico e chegou ao Brasil é o de um ancião faminto que recebe alimento e proteção de
Etu, até então possuidor de plumagens unicamente pretas. Esse ancião era Obatalá, que, agradecido, pintou
as penas de Etu com manchas brancas, outorgando ainda o título de animal principal nos ritos da nação Ketu.
Outro relato diz que a Morte, chamada de Iku pelo povo Ketu e por adeptos dos Candomblés brasileiros, trazia
grande terror às pessoas. Oxalá, mediante o apelo, determinou que pintassem uma galinha preta com efun,
um pó branco. Ao se deparar com aquela galinha pintada de branco, em pleno mercado (local sagrado para a
cultura Ketu), a Morte espantou-se e fugiu. Agradecido, o povo da cidade passou a pintar manchas brancas em
seus iniciados e sacerdotes, reverenciando a sabedoria de Oxalá e a coragem da galinha. Inúmeros outros
relatos podem ser observados acerca da galinha-d’angola, porém sempre estão lá, como elementos centrais, a
proteção que ela traz e sua capacidade de alimentar quem tem fome. Assim, o presente estudo observou a
força de lendas seculares, que atravessaram de um continente a outro e que se mantém firmes na oralidade
cultural em pleno século 21.
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Resumo

Games e a cultura japonesa: o caso dos gatos em CHRONO TRIGGER
Patrick de Oliveira
SEEDUC
prof.patrickoliveira@ufrj.br
Palavras-chave: Neko; RPG; Zoologia Cultural.
Jogos de RPG eletrônicos são populares em diversos consoles. Neles, o jogador deve treinar seu personagem,
obtendo pontos de experiência para receber novas habilidades. Um dos RPGs de maior sucesso é CHRONO
TRIGGER. Criado pela Squaresoft, ele trouxe elementos originais que mantém fãs até hoje, como viagem no
tempo e treze finais possíveis. Lançado no Japão em 1995, inicialmente para Super Nintendo, CHRONO TRIGGER
traz diversos elementos da cultura nipônica. Um dos principais é a presença dos gatos. Já nas primeiras cenas,
conhecemos o gato do protagonista quando sua mãe o acorda. Nos eventos seguintes, na Feira do Milênio, é
possível lutar contra o robô GATO para obter silver points. O robô GATO é identificado como uma criação da
personagem Lucca. Ainda na Feira do Milênio, você pode ajudar uma garotinha a recuperar seu gato perdido.
Ao visitar a “tenda dos horrores”, caso o jogador vença alguns desafios receberá o item “ração de gato”. Ele
possibilita a chegada de mais gatos na casa do protagonista, sendo o número máximo de 11. Em outra época
que representa a Idade Média, há o gato Alfador, que pertence a Janus, versão infantil do personagem Magus.
Também há uma versão maligna do robô GATO, que é o Cybot. Além disso, os gatos também estão presentes
em um dos finais, no qual a mãe de Crono entra acidentalmente em um portal de viagem temporal
perseguindo um deles. Na cultura japonesa há diversas alusões a esses felinos, sempre associados à proteção,
boa sorte e prosperidade. Desde o período Edo eles estão presentes em obras artísticas. Podem ser citados o
‘Maneki Neko’, o ‘Neko No Hi’ e o ‘Bakeneko’. Face ao exposto, é nítido como CHRONO TRIGGER promoveu um
traço cultural importante do Japão para todo o planeta, por meio do videogame.
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A fauna utilizada como símbolo das festas de aparelhagens
Erika Oliveira Galeno
IFAP
galenoerika92@gmail.com
Palavras-chave: mascote; música de periferia; Zoologia Cultural.
As aparelhagens são manifestações culturais marcantes na Região Norte, originárias do Estado do Pará, mas
que também estão presentes em parte da Região Nordeste. São festas caracterizadas por estruturas sonoras e
visuais, com ritmos regionais e eletrônicos. É muito comum que seja escolhida uma mascote para representar
a aparelhagem, fazendo parte da estrutura das apresentações como uma escultura que fica no palco
compondo o cenário onde se organizam os demais elementos de som. O animal pode estar presente também
no nome, logomarcas, slogans, nas letras das músicas ou também de forma gestual, como coreografia,
durante as apresentações. Neste trabalho foi analisada a presença da simbologia animal nas aparelhagens e
as imagens foram relacionadas a aspectos ecológicos e taxonômicos. Foram exploradas informações e
fotografias disponíveis em artigos, sites e redes sociais oficiais das empresas e festas. Foram catalogadas 22
aparelhagens que utilizam animais como símbolos, sendo os mamíferos, representados por felídeos,
canídeos, equídeos e bovídeos; as aves, com representantes da ordem Falconiformes; os répteis, com
exemplares da subordem Ophidia e da ordem Crocodilia; e, por fim, as ordens Lamniformes (Elasmobranchii),
Scorpiones (Arachnida) e família Tyrannosauridae. Dentre os animais utilizados, muitos não fazem parte dos
biomas brasileiros, como o leão, o tigre, a águia-careca e a cobra naja. Algumas espécies foram introduzidas,
como o búfalo, que se tornou símbolo da região do Marajó, outras, representam predadores já extintos, como
o Otodus megalodon e o Tyrannosaurus rex; e, o dragão, ser mitológico, fazendo alusão aos répteis. Sendo
assim, esses animais símbolos representam imponência, grandiosidade e temor, e, pelo fato das aparelhagens
possuírem um grande apelo popular, a análise desses símbolos zoológicos se torna uma ferramenta de
aprendizagem promissora.
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BORBOLETTA: a capa do álbum de 1974 da banda Santana e o ocaso da indústria de souvenirs
com asas de lepidópteros no Brasil
Alcimar do Lago Carvalho* & Thamara Zacca
UFRJ
*alagoc@acd.ufrj.br
Palavras-chave: borboletas; lei de proteção à fauna; Morpho.
Lançado em 1974, o álbum BORBOLETTA, da banda de rock latino Santana, liderada pelo famoso guitarrista
mexicano Carlos Santana, tem inspiração explícita no Brasil. Além do título peculiar, inclui participações de
músicos brasileiros, uma versão instrumental de uma canção do baiano Dorival Caymmi e, em sua capa,
imagens do souvenir mais emblemático do país na época: as bandejas com arranjos de asas de borboletas
azuis do gênero Morpho (Lepidoptera: Nymphalidae). Os primeiros registros dessa manufatura datam do
início dos anos de 1920, período da Exposição Internacional do Centenário da Independência, ocorrida no Rio
de Janeiro, e, embora seja correntemente associada à essa cidade, certamente teve sua origem na região
madeireira de São Bento do Sul, Santa Catarina. Está documentado que Carlos Santana gostaria de montar um
painel exclusivo com 5.000 asas dessas borboletas, encomendadas a um fornecedor do Rio de Janeiro, mas
teve que se contentar com cinco bandejas compradas através de seu empresário e enviadas para Los Angeles,
Estados Unidos. Dessas, escolheu duas com arranjos geométricos de centenas de asas: uma com um Morpho
menelaus no centro, para a capa externa metalizada, e outra com M. aega, para o envelope interno, com as
letras das canções e fichas técnicas. Tal impedimento se deu pela aplicação da Lei N° 5197 (Código de Caça),
de 1967, que restringe a manufatura e o comércio de produtos com espécimes da fauna silvestre à produção
de criadouros credenciados. Nas décadas anteriores, a Portaria N° 75, de 1946, da Divisão de Caça e Pesca do
Ministério da Agricultura, já limitava explicitamente a coleta e a exportação das cobiçadas borboletas Morpho.
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Artrópodes contra mamíferos na série SONIC BOOM
Patrick de Oliveira1* & Eloá Fraga de Avellar Oliveira2
1. SEEDUC; 2. IECS
*prof.patrickoliveira@ufrj.br
Palavras-chave: biodiversidade; entretenimento; Zoologia Cultural.
Sonic, o ouriço, é um personagem da Sega que marcou gerações. Ao estrelar jogos de plataforma onde
coletava argolas, libertava animais sequestrados pelo vilão Dr. Eggman e obtinha um poder incrível pelas
esmeraldas do caos; esse game foi sucesso no console Mega Drive. Em 2014, a franquia do ouriço azul ganhou
uma série animada: Sonic Boom. Executada por efeitos de computação gráfica, a atração conta a história do
grupo de heróis de Bygone Island. As principais personagens são Sonic, um ouriço com pelagem azul; Miles
“Tails”, uma raposa com duas caudas; Amy, um ouriço fêmea com pelagem rosa; Knuckles, um équidna com
coloração vermelha, e Sticks, um texugo fêmea selvagem. Eles precisam defender sua cidade das investidas do
Dr. Ivo “Eggman” Robotinik, único humano representado na série, que cria robôs obedientes aos seus
comandos. Um fato curioso é que esses robôs são representações de artrópodes. No exército do Eggman
podemos encontrar Abelha Bot, Ant Bot, Aranha Bot, Crab Bot, Fly Bot, Mantis Bot, Scorpion Bot, Siri Bot,
Traçabô e o Moto Inseto. O presente fato suscita uma discussão importante acerca da associação dos
artrópodes como figuras nocivas. Ao passo que os mamíferos, sejam placentados ou monotremados, são os
mocinhos. Inclusive, no episódio “Dois em um”, da primeira temporada, o personagem Tails é combinado
acidentalmente com uma Abelha Bot. Ao se transformar em um ser biônico, ele passa a manifestar
características típicas do funcionamento de colmeia das abelhas. Fica nítido que o comportamento assumido
por ele visa proteger as demais Abelhas Bot. Tal discussão pode ser aproveitada, no contexto escolar, para
propor aos estudantes que expliquem se os artrópodes são realmente “vilões” na natureza. Nesse caso, o
professor pode explorar diversas questões como interações ecológicas, evolução desses grupos, polinização e
composição das cadeias tróficas.
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Representantes da fauna australiana em BLINKY BILL, O URSINHO TRAVESSO
Thayane Patusco
UFRJ
thayanepatusco@gmail.com
Palavras-chave: animais; Austrália; Zoologia Cultural.
A Austrália está localizada no hemisfério sul do planeta e possui diferentes tipos de habitats, que variam de
florestas tropicais a ambientes semiáridos e desérticos. Possui uma fauna única e diversificada, com alto grau
de endemismo, devido ao isolamento geográfico que ocorreu há bastante tempo e às condições ambientais
consequentes desse evento. Essa fauna, bastante peculiar, tem sido retratada através da literatura, sobretudo,
com foco no público infantil. Pensando nisso, este trabalho apresenta algumas espécies da fauna australiana,
identificadas na animação BLINKY BILL, O URSINHO TRAVESSO (1993). Considerada um clássico, a animação tem
origem nas histórias infantis criadas por Dorothy Wall, em 1937, e adaptadas em 1980 para a televisão e
cinema. Traduzido erroneamente, no Brasil, Blinky foi chamado de ursinho, mas se trata de um coala
(Phascorlactos cinereus – Phascolarctidae), bem como a personagem Nutsy, sua melhor amiga. Sua turma é
composta por Flap, o ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus - Ornithorhynchidae), Márcia, um ratomarsupial-australiano fêmea (Antechinus sp. - Dasyuridae), Splodge, o canguru (Marcopus rufus Macropodidae), Jacko, um kookaburra (Dacelo sp. - Alcedinidae), Sr. Queixada, que é na verdade, um vombate
(Vombatus ursinus - Vombatidae), e Ruff, um lagarto-de-gola (Chlamydosaurus kingii - Agamidae). Ao longo da
história, novos animais são observados e grande parte, assim como os exemplos citados acima, representa
espécies endêmicas do continente australiano, apresentando uma grande diversidade faunística. Além disso,
com a popularidade do personagem principal, esse foi considerado um símbolo para a proteção de coalas na
região. Dessa maneira, também é possível, através de suas histórias, discutir questões sobre conservação de
espécies em risco de extinção. A animação apresenta potencial para o ensino de Zoologia, com ênfase na
fauna australiana, servindo como um valioso instrumento para da transmissão de conhecimento, através do
ensino e da divulgação científica.
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Preservação dos acervos em museus de ciências: o caso do Museu Nacional e um olhar sobre a exposição
ARQUEOLOGIA DO RESGATE, com especial referência à Zoologia
Rute Souza Peterli dos Santos1,2* & Elidiomar Ribeiro Da-Silva2
1. Museu Ciência e Vida; 2. UNIRIO
*rt.peterli@gmail.com
Palavras-chave: análise qualitativa; educação; exposições.
No dia 02 de setembro de 2018 muitos acompanharam pela televisão, atônitos, as chamas tomarem conta do
Museu Nacional, local que, além de estar em lembranças infantis, participa do processo de formação
acadêmica de inúmeros pesquisadores. Vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, é o maior centro
de estudos antropológicos e de história natural da América Latina, tendo a educação, cultura e difusão
científica entre seus objetivos institucionais. Ciente da importância e da necessidade de se investir no
desenvolvimento e manutenção de casas de Cultura e Ciência, este trabalho contempla a reflexão sobre o
cuidado que devemos ter com as nossas instituições, com base em um questionário on-line buscando
informações sobre o que o público em geral pensa/conhece sobre museus. O estudo foi idealizado a partir da
exposição ARQUEOLOGIA DO RESGATE - MUSEU NACIONAL VIVE, a primeira mostra trazendo artefatos que foram
encontrados nos escombros resultantes do incêndio. Usando a metodologia de análise qualitativa de dados
proposta por Bardin, surgem algumas reflexões desenvolvidas no decorrer do estudo. Foram 69 respostas,
sendo que muitos dos respondentes acreditam no museu como local de ensino e educação, sendo críticos
quanto à segurança em instituições científicas, além de ressaltarem a triste perda de cultura, arte, ciência e
credibilidade com a trágica ocorrência. Arguidos quanto ao que mais impressiona no Museu Nacional, as
palavras “dinossauros”, “fósseis” e “borboletas” ficaram entre as mais mencionadas. Especificamente quanto
à exposição ARQUEOLOGIA DO RESGATE, os respondentes também enfatizaram animais e fósseis, mostrando a
forte presença da Zoologia na percepção popular.
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Balbúrdia numismática: a Zoologia Cultural da resistência
Waldiney Mello
CAp-UERJ
neymello.ictio@gmail.com
Palavras-chave: animais; moedas; notas.
O dinheiro surgiu na China há três mil anos, com moedas de bronze e cobre que imitavam búzios, e algumas
com figuras animais. O presente trabalho de divulgação científica foi realizado pelo programa Rádio Animal,
da Rádio Roquette Pinto (Rio de Janeiro), a partir do levantamento numismático de notas e moedas que já
circularam no mundo, com destaque aqui para as brasileiras. No Brasil, destaca-se o ineditismo da coleção da
Fauna Brasileira de Cruzeiro e Cruzeiro Real, que circulou entre 1992 e 1994 representando araras
(Psitaciformes: Psittacidae); tamanduá-bandeira, Myrmecophaga tridactyla (Pilosa: Myrmecophagidae); onçapintada, Panthera onca (Carnivora: Felidae); lobo-guará, Chrysocyon brachyurus (Carnivora: Canidae); peixeboi, Trichechus inunguis (Sirenia: Trichechidae); tartaruga-cabeçuda, Caretta caretta (Testudinata:
Dermochelyidae); e peixe-acará (Perciformes: Cichlidae). Essa coleção foi descontinuada com o início do Plano
Real, que trouxe a segunda coleção nacional de fauna, representando beija-flor-de-peito-azul, Amazilia lactea
(Apodiformes: Trochilidae); tartaruga-verde, Chelonia mydas (Testudinata: Dermochelyidae); garça
(Pelecaniformes: Ardeidae); araras (Psitaciformes: Psittacidae); mico-leão-dourado, Leontopithecus rosalia
(Primates: Callitrichidae); onça-pintada; garoupa (Perciformes: Serranidae); e, recentemente, o lobo-guará.
Nota-se que apenas três animais foram reeditados dessa lista, porém os beija-flores já estiveram presentes
em uma nota dos planos Cruzeiro (1985 a 1990) e Cruzado Novo (1989 a 1990). O plano Cruzeiro ilustrou
ainda o único ofídio em notas brasileiras, a jararaca Bothrops jararaca (Squamata: Viperidae), representando a
produção de soro antiofídico com a imagem de Vital Brazil. O primeiro animal no dinheiro brasileiro é o cavalo
Equus ferus caballus (Perissodactyla: Equidae), recorrente, porém sempre com motivos militares, aparecendo
pela primeira vez nos mil Réis de 1890. Uma das maiores biodiversidades do mundo ainda é negligenciada na
numismática brasileira, em tempos cujos investimentos em ciência se aproximam daqueles ultrapassados dos
contos de réis. A Zoologia Cultural resiste na numismática.
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Incentivo à pesquisa de invertebrados como fonte de inspiração para a criação de personagens
Pedro Lucas dos Santos Freire
UNIRIO
pedro.freire@edu.unirio.br
Palavras-chave: artrópodes; estudo; personagem; Zoologia.
Apesar da negligência acerca dos invertebrados por parte da sociedade, no que tange à zoologia é impossível
negar seu potencial como estimulo para a criação de elementos em diversas obras que, mesmo fantasiosas,
ainda buscam acuracidade com a realidade. No entanto, a representação de animais como artrópodes
geralmente atribui a eles uma aparência grotesca, ou seja, quanto mais a figura remete ao filo, com o uso de
elementos característicos como apêndices articulados e exoesqueleto, pode-se esperar um reflexo negativo
em seu caráter e alinhamento na história. Enquanto isso, um personagem moralmente bom se afasta desse
padrão morfológico, como pode ser visto nos exemplos oriundos da cultura geek. Portanto, a fim de estimular
o estudo e o reconhecimento ecológico dessas criaturas, principalmente entre os alunos jovens, pode-se
estimular a criação de personagens heroicos a partir de espécies de invertebrados, destacando em texto, se
possível, o nome do animal escolhido, as referências e os eventuais benefícios prestados. Para exemplificar,
dentro do conceito de Zoologia Cultural, pode-se usar a Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae), a famosa
abelha europeia, que serve de inspiração para a criação da minha personagem: Apis. Ela possui asas e uma
“armadura de exoesqueleto” com as cores da abelha, além disso, sua personalidade é referente tanto à
organização em sociedade quanto ao seu potencial direto e indireto de produzir alimentos.
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NFL animal! A representação de animais no logo e mascotes dos times de futebol americano dos
Estados Unidos da América
Marco Massao Kato & Louise Helena Schiatti Gonzaga
Grupo BioTrabalho, GBioTra
gbiotra@gmail.com
Palavras-chave: antropomórfico; esporte; Zoologia.
A NFL (National Football League) é a liga de futebol americano dos Estados Unidos da América, composta por
32 times divididos em duas conferências, com quatro chaves representando sua região (Norte, Sul, Leste e
Oeste) e, desses, 15 ostentam em seus nomes, logos ou mascotes alguma representação de fauna. Dentre
eles: Arizona Cardinals, com a ave cardeal-do-norte (Cardinalis cardinalis - Cardinalidae); Seattle Seahawks,
com o que poderia ser traduzido como “águia do mar”, que podemos relacionar com a águia-de-steler
(Haliaeetus pelagicus - Accipitridae); Denver Broncos e Indianapolis Colts, representados por um cavalo
(Família Equidae). Alguns podemos distinguir com facilidade por seus nomes: Buffalo Bills, como nome já diz,
tem o bisão ou búfalo do centro-oeste americano (Bison bison - Bovidae); Miami Dolphis, com um golfinho
(Delphinidae) típico da região de parques aquáticos; Baltimore Ravens, com o corvo (Corvus corax - Corvidae);
Cincinatti Bengals, com um tigre-de-bengala (Panthera tigris tigris - Felidae); Jacksonville Jaguars, com um
jaguar, como são conhecidas as onças para os norte-americanos (Panthera onca); Philadelphia Eagles, uma
águia (Accipitridae); Atlanta Falcons com o falcão (Falconiformes); Chicago Bears, um urso-pardo (Ursus arctos
- Ursidae); Detroid Lions, com o leão (Panthera leo); Los Angeles Rams, com o carneiro-selvagens (Ovis sp. Bovidae); e Carolina Panthers, com uma pantera negra que pode ser relacionado com algumas espécies de
felinos melânicos (Felidae). Com essas representações, algumas bem marcadas sobre qual espécie se trata,
por vezes antropomórficas ou estilizadas, fica evidente a relação entre um esporte de contato e a força dos
animais ou suas características regionais.
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Do “olho de lince” à odisséia do lince-ibérico (Lynx pardinus), o felino mais ameaçado do mundo, e a sua
recuperação histórica como lição de educação e ambientalismo, através da Zoologia Cultural
Jorge Fernandes Capela
UNIRIO
j.capela2004@hotmail.com
Palavras-chave: conservação; lince; Zoologia Cultural.
O lince (Carnivora: Felidae) é um mamífero que possui quatro espécies viventes (Lynx lynx, L. canadenses, L.
rufus, L. pardinus) e uma extinta (L. issiodorensis). A palavra "lince" é originária do grego λύγξ, via o termo em
latim lynx, derivado da raiz protoindo-europeia leuk- ("luz", "brilhância"), em referência à luminescência de
seus olhos refletores. O mito de Linceu e os Argonautas deu origem ao dito popular “olhos de lince”. Hoje,
louva-se a recuperação histórica do lince-ibérico (L. pardinus), endêmico da Península Ibérica e considerado o
felino mais ameaçado do mundo. A espécie, que no ano de 2002 possuía apenas 94 exemplares na natureza,
em 2020 alcançou uma população de 1.111 indivíduos, decaindo na Lista Vermelha da IUCN de criticamente
ameaçada para ameaçada. Isso é uma mostra do sucesso de um projeto ambicioso transfronteiriço entre
Portugal e Espanha, com conservação in-situ e ex-situ, com crianças assistindo solturas dos linces na natureza,
envolvendo caçadores, proprietários rurais e autoridades, com um centro de reprodução em Portugal e outro
na Espanha. Tudo conjuntamente às medidas protetivas para a principal presa do lince, o coelho-bravo
(Lagomorfa: Leporidae), de conservação ex-situ, recuperando áreas potenciais para o repovoamento,
prevenção de atropelamentos e criação de corredores ecológicos. A recuperação das populações é resultado
de um esforço que teve como ferramentas toda a multidisciplinaridade das ciências ambientais, a
popularização da espécie, e o envolvimento de todas as camadas da sociedade. Assim, promove-se o
desenvolvimento sustentável, resultando na recuperação não só de uma espécie endêmica, mas também de
todo um ecossistema para as próximas gerações.
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Sapo: um protagonista controverso
Fernanda de Andréa Oliveira* & Daniel Anibolete
UNIRIO
*fandrea.unirio@gmail.com
Palavras-chave: anuro; Cultura; cururu.
Um anuro de aparência considerada pouco carismática para algumas pessoas, o sapo pode ser culturalmente
associado à feitiçaria, como na expressão “vou colocar seu nome dentro da boca do sapo”, frequentemente
relacionado a algo ruim. No cinema, no filme de terror O RITUAL o sapo está relacionado ao demônio. No outro
extremo, os sapos protagonizam uma história bem famosa, em que um príncipe, ao ser enfeitiçado, torna-se
um sapo. O feitiço se estende quando uma bela jovem o beija, para quebrar o feitiço, mas ela se transforma
em uma rã, sendo essa história uma adaptação para cinema de um conto literário. O sapo também está na
literatura, seja no conto que inspirou A PRINCESA E O SAPO, ou em outros, como na crônica ANURO, de Rubem
Fonseca, em que o protagonista, que adora sapos, encontra a felicidade quando conhece sua segunda esposa,
a qual também nutre um amor por sapos e, diferentemente das mulheres que antes conhecera, não tem
medo deles e nem os mata. Na música, o sapo-cururu (Anura: Bufonidae) é protagonista da canção infantil de
mesmo nome. Embora alguns anuros apresentem glândulas de veneno (glândulas paratóides), seu veneno é
liberado somente quando suas glândulas são pressionadas, como forma de defesa. Seu veneno, entretanto, só
é perigoso quando em contado com a corrente sanguínea ou mucosas, como olhos e boca. Por isso, não é
aconselhável beijá-lo, muito menos matá-lo, mas não há problema em observá-los. Podem ser encontrados
em brejos ou perto de lagos e riachos. Apesar de serem vertebrados ectotérmicos, úmidos e popularmente
considerados feios, são importantes bioindicadores e não apresentam riscos para os humanos.
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Chifrudo!
Regina Esther Maciel Teixeira Prazeres de Assis
UNIRIO
regnamaciel3@gmail.com
Palavras-chave: chifres; cornos; Zoologia.
Os chifres e cornos são considerados estruturas animais distintas por surgirem de tecidos diferentes, o
primeiro fruto das estruturas ósseas e o segundo do tecido epitelial. Apesar de hoje, no Brasil, uma
representação com chifres na cabeça parecer uma figura que não inspira pensamentos felizes ou associações
com aspectos positivos, como renascimento e poder, esse panorama já foi diferente há alguns séculos. Os
registros indicam que no Período Neolítico a ligação entre os chifres e o universo simbólico eram as fases da
lua e a passagem do tempo; já no Egito Antigo atingiam níveis mais complexos de significação, como a
elevação e o poder espiritual. A representatividade dos chifres também pode ser encontrada na bíblia, entre
os personagens históricos considerados bons e maus, haja vista que atribui a seus donos características como
poder, proteção e liderança. Entretanto, dentro da tradição cristã, com o passar dos anos os chifres foram
direcionados e concentrados nos personagens históricos considerados malignos, mas não perderam a
atmosfera de estruturas ligadas ao poder. Quando se trata dos indivíduos rotulados ofensivamente como
cornos ou chifrudos na contemporaneidade, eles são tidos como homens fracos, permissivos, traídos pela
pessoa com a qual assumiram um compromisso monogâmico. Infelizmente esse simbolismo cômico-violento
pode fortalecer o apoio e a realização de práticas para afirmação de um estereótipo de homem viril comum
em uma sociedade patriarcal. Logo, a denominação dos prolongamentos rígidos encontrados na cabeça de
alguns animais pode estar relacionada a aspectos diversos do imaginário coletivo, dependendo do período
observado, mostrando, além da interação do homem com essas estruturas animais, a dinamicidade dessas
interações.
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Projeto UMA VISÃO DO MUNDO NATURAL: ANFÍBIOS COMO INFLUENCIADORES DIGITAIS e sua atuação com a percepção
cultural de anfíbios
Júlio César Magalhães Chaves*; Bruna Guarabyra Moreira Godinho da Silva; Maycon Vitor Rodrigues;
Patrick Henriques Petininga & Juliana Kirchmeyer Pires
UFRJ
*jcmagalhaeschaves@gmail.com
Palavras-chave: anuros; divulgação; Herpetologia.
Os anfíbios são bastante diversificados e possuem distribuição cosmopolita, o que faz com que apareçam em
lendas e mitos de várias culturas mundiais. Podem ser percebidos como figuras positivas ou negativas
dependendo do contexto social. Na cultura asiática, por exemplo, possuem uma simbologia de proteção e
riqueza, já os povos nativos do Brasil os têm como figuras de proteção e cura enquanto a percepção popular
ocidental, de modo geral, é negativa, atribuindo-lhes características repulsivas. O projeto de extensão do
Laboratório de Anfíbios da UFRJ tem como objetivo desmistificar informações falsas, divulgar informação de
qualidade e gerar empatia pelo grupo. As principais abordagens culturais que desenvolvemos até o momento
estão relacionadas às culturas brasileira, asiática e egípcia, como por exemplo: Guerreiras Icamiabas e o
Muiraquitã, sapo Chan Chu, Pokémon anfíbios e Heket (a Deusa Rã). Também abordamos personagens
anfíbios de desenhos e filmes, além de nomes científicos associados a bandas e artistas, tendo um total de 16
postagens sobre o assunto. Todas essas postagens geram repercussão e interação diferenciadas. Em muitos
casos vemos uma interação positiva, de curiosidade e identificação, e em outros casos preconceito e
intolerância cultural. Em uma pesquisa realizada no Instagram, constatamos que antes de nossas publicações,
boa parte dos que responderam desconhecia a abordagem cultural relacionada aos anfíbios, incluindo a
abordagem dos povos tradicionais brasileiros. Portanto, estamos atingindo o objetivo de levar informação
cultural, gerar empatia pelos anfíbios e também debates que possam surgir a partir das publicações através
do engajamento que geramos nas redes sociais.
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Projeto UMA VISÃO DO MUNDO NATURAL: ANFÍBIOS COMO INFLUENCIADORES DIGITAIS e sua atuação com a percepção
cultural de anfíbios
Júlio César Magalhães Chaves; Bruna Guarabyra Moreira Godinho da Silva; Maycon Vitor Rodrigues; Patrick
Henriques Petininga & Juliana Kirchmeyer Pires
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Dattebayo! A relação entre a lenda que inspirou o personagem Kurama do anime NARUTO e seus aspectos
zoológicos
Ellen Santos Calmon de Oliveira*; Maria Eduarda de Paiva Souza; Maykon Victor Rezende de Oliveira;
Yasmim Ferreira dos Santos & Luciano Bernardo Vaz
UFRJ
ellencalmon1@gmail.com
Palavras-chave: Japão; kitsune; raposa.
A lenda de kitsune (um espírito raposa) teve origem na China, mas se disseminou para muitos dos países
asiáticos e instigou a mente de diversas pessoas ao redor do mundo, por descrever uma criatura muito sábia e
poderosa capaz de assumir a forma de uma linda mulher; mas sua sombra não deixava escapar a forma de
uma raposa. Essa e outras lendas relacionadas foram ganhando cada vez mais destaque no ocidente devido
aos meios midiáticos, em especial os animes, como Naruto. De acordo com a lenda, a ‘kitsune’ pode ser tanto
um espírito protetor, associado à deusa da fertilidade Inari, quanto um ser maléfico e trapaceiro. Ao longo do
anime supracitado, vemos a relação do personagem com a raposa e também as características dela se
manifestando nele, como a astúcia e o fato de ser brincalhão. Outrossim, o Kurama é retratado como um ser
poderoso e aterrorizante, levando ao ódio das pessoas da vila. Com o passar do tempo, Naruto vai se
tornando mais poderoso e sábio, conforme vai aumentando o número de caudas, da mesma forma que uma
kitsune. As raposas que inspiraram a lenda foram a raposa-vermelha (Vulpes vulpes) e a sua subespécie
raposa-de-hokkaido (V. vulpes schrencki) (Mammalia: Carnivora: Canidae). Usualmente são onívoras, com
dieta principalmente carnívora, têm comportamentos noturnos, moram em tocas, vocalizam entre si para
facilitar a comunicação e são protetoras com seus filhotes. Muitas vezes, as raposas são demonizadas por
“roubarem” latas de lixo à procura de alimento e são alvo de caça, legalizada em alguns países.
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Dattebayo! A relação entre a lenda que inspirou o personagem Kurama do anime NARUTO e seus aspectos
zoológicos
Ellen Santos Calmon de Oliveira; Maria Eduarda de Paiva Souza; Maykon Victor Rezende de Oliveira; Yasmim
Ferreira dos Santos & Luciano Bernardo Vaz
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O estigma das serpentes nas manifestações culturais: descontruindo preconceitos
Antonio Carlos Peres do Amaral* & Viviane Prata da Conceição
CEDERJ
*acpdal@yahoo.com.br
Palavras-chaves: divulgação científica; ofídios; Zoologia Cultural.
Poucos animais despertam sentimentos tão antagônicos nos seres humanos como as serpentes. Alvo de
temor e adoração, os ofídios estiveram presentes nas mais diversas e relevantes representações culturais
humanas, tendo um papel de destaque em um dos mitos mais conhecidos da humanidade, referente ao
Pecado Original e que representa um dos maiores exemplos de simbologia negativa envolvendo esses
animais. Desde então, os ofídios vêm sendo alvo de desconfiança e diversas outras representações negativas
foram produzidas na cultura, colocando esses animais recorrentemente como vilões. Desde as referências às
serpentes em Harry Potter, como no símbolo da Casa Sonserina, uma serpente, cujos membros dessa Casa
são descritos como astutos e ambiciosos, ao vilão do anime Naruto, Orochimaru, que assume a forma de uma
serpente branca, junção de inúmeras outras serpentes, as populares cobras acabam tendo muita visibilidade
nas expressões culturais, embora, nem sempre de forma positiva. Infelizmente, essas representações acabam
perpetuando preconceitos e alimentando superstições que podem levar ao morticínio esses animais. Desse
modo, o objetivo deste texto é discutir as representações culturais negativas envolvendo os ofídios de
maneira a desconstruí-las através de informações científicas quanto à relevância desses animais para o
equilíbrio ecológico e o potencial de interesse médico que apresentam, de modo a sensibilizar a população
sobre a necessidade de preservação dos ofídios. Para isso, a utilização de ferramentas como a divulgação
científica, usando a Zoologia cultural como recurso didático se torna excelente aliada para combater a
desinformação e sensibilizar a população quanto à verdade biológica sobre as serpentes.
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Relato de experiência: a fauna brasileira e suas mil e uma utilidades na iniciativa #bichosdobrasil
Ilmar Ribeiro da Silva1 & Elidiomar Ribeiro Da-Silva2*
1. SMERJ; 2. UNIRIO
*elidiomar@gmail.com
Palavras-chave: animais; desenho; Facebook; Instagram.
Imprescindível no combate ao Sars-CoV-2, o isolamento físico dividiu famílias, posto que é necessário que
cada um fique em sua casa. Assim, novas formas de interação são bem-vindas e a exuberância da
biodiversidade brasileira vem a calhar. A iniciativa #bichosdobrasil foi proposta pelo coautor, que, a cada dia,
desenha uma espécie da fauna brasileira e posta no Instagram e Facebook, e a autora principal responde
copiando. Os desenhos são rápidos em sua elaboração, a nanquim preto, sem rascunho, incluindo nome
comum em português e inglês, além do nome científico e classificação taxonômica. Até o presente, foram
contempladas mais de 600 espécies com ocorrência natural no Brasil. Apesar do objetivo ser meramente
lúdico, a atividade assume também função de divulgação da biodiversidade, posto que, eventualmente,
contempla animais pouco conhecidos. Há interação com terceiros, com questionamentos sobre
detalhamentos morfológicos e de distribuição, sugestão de espécies, dentro de um clima de camaradagem.
Com quase todos os grandes grupos animais representados, o estilo dos desenhos sofreu transformações ao
longo do tempo, especialmente relacionadas à miniaturização. Um obstáculo à atividade é a ausência de
nomes comuns para determinadas espécies, algo notável em relação aos insetos e outros invertebrados
especiosos – em alguns casos foi inventado um nome comum. Algo que não acontece com as aves, que
contam com uma enciclopédia on-line de informações, a WIKIAVES. Alguns desenhos foram usados em
homenagem a personalidades da academia e de outros setores, bem como em datas especiais e momentos
simbólicos. Assim, com tantos aspectos a serem pesquisados, aplicados e divulgados, nossa fauna faz lembrar
a antiga propaganda de um objeto de limpeza doméstica: tem 1001 utilidades.
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Relato de experiência: a fauna brasileira e suas mil e uma utilidades na iniciativa #bichosdobrasil
Ilmar Ribeiro da Silva & Elidiomar Ribeiro Da-Silva
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Vaca-loura (Coleoptera: Lucanidae), a primeira estrela antropomórfica em animações stop motion
Luci Boa Nova Coelho
UFRJ
lucibncoelho@gmail.com
Palavras-chave: antropomorfismo; cinema; Entomologia; Zoologia Cultural.
Antropomorfismo é a manifestação que associa características humanas a animais, deuses, elementos da
natureza e objetos em geral. A cultura antropomórfica evoluiu através dos tempos nos diversos meios
artísticos e de comunicação. Olhos expressivos, postura bípede, fala ou pensamento, acessórios diversos e
comportamento humano atraem e aproximam o personagem do público. A liberdade criativa das animações
tem o poder de, em um mesmo filme, passar mensagens adequadas para públicos de todas as idades,
influenciando os meios sociais, comerciais e políticos. Um grande passo para a evolução e sucesso das
animações foi a utilização de personagens antropomórficos. E tudo começou com os insetos. Excelente
fotógrafo e amante da Entomologia desde a infância, polonês Starewicz, diretor do Museu de História Natural
de Kaunas, na Lituânia, experimentou técnicas de stop motion incorporando sua paixão pelos insetos. Em
1910 utilizou, como bonecos, corpos preservados de besouros, adaptando braços e pernas articulados,
fixados com cera ao tórax, criando o curta-metragem Lucanus cervus para retratar o comportamento natural
desses besouros. Ainda em 1910, adotou insetos antropomorfizados em THE BEAUTIFUL LEUKANIDA, um conto de
fadas, e, em 1911, adaptou a lenda O GAFANHOTO E A FORMIGA. O grande sucesso o estimulou a produzir THE
CAMERAMAN'S REVENGE (1912) a partir de besouros, libélulas e gafanhotos que interagiam, demonstrando
comportamento social-familiar e emoções humanas. Em 1913, Starewicz apresentou O NATAL DOS INSETOS,
reunindo de forma lúdica várias espécies. Seus personagens representando o cotidiano humano o tornaram
pioneiro na animação stop motion com bonecos e na utilização de antropomorfia. Curiosamente, também em
animação 2D a classe Insecta marcou sua estreia em 1912, com Steve, um mosquito com feições e acessórios
humanos, criado pelo quadrinista McCay.
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Ciência e folclore sobre anfíbios no ensino fundamental
Tatiana Dunshee1*; Isabela Deiss2; Jorge Luiz do Nascimento2 & Helena Oliveira3
1. Recreação Ambiental; 2. ICMBio; 3. SESC.
*tatiana_guillon@yahoo.com.br
Palavras-chave: anuros; cultura local; divulgação científica.
Aqui relatamos uma experiência dialógica mediada entre estudantes do ensino fundamental (quarto e quinto
anos) da Escola Municipal CIEP Amaury Amaral dos Santos, em Teresópolis (RJ), e um artigo científico
intitulado ANUROS BROMELÍGENAS COM ATENÇÃO A UMA ESPÉCIE “DD” NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS. Para
estabelecer esse diálogo foram feitas duas apresentações on-line (GOOGLE MEET), com duração de 50 minutos
cada. Após a atividade, recebemos 27 perguntas, a maioria envolvendo a expressão “sapo” e evidenciando
interesses diversos, do científico ao folclórico, em relação aos anuros. Dentre as perguntas enviadas,
destacamos: “O leite do sapo cega?”; “Como o sapo olha o mundo?”; “Por que o sapo nada todo aberto?”; “O
sapo pode se reproduzir no abacaxi (que é uma bromélia)?”; “Sapo muda de cor?” As questões mostram
como a visão popular pode ser criativa e a importância de abrir espaço para novos questionamentos.
Perguntas folclóricas propõem desafios maiores, pois nem sempre a ciência clássica e o livro didático serão
capazes de explicá-las, e o diálogo de saberes poderá ser um recurso didático. Assim, entendemos que as
indagações realizadas podem servir de guia para orientação de aulas em situações formais e não formais,
pesquisa bibliográfica com os estudantes, ações de ciência cidadã e, principalmente, como forma de instigar
nos alunos a observação da natureza. Outro resultado potencial é a transformação das perguntas em livro
confeccionado pelos próprios alunos (como material de divulgação científica), para ser lido e compartilhado
com familiares, amigos e apresentado em feiras de ciência. Além de poder ser usado como instrumento
paradidático para auxiliar os professores na construção do conhecimento com os alunos.
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Ciência e folclore sobre anfíbios no ensino fundamental
Tatiana Dunshee; Isabela Deiss; Jorge Luiz do Nascimento & Helena Oliveira
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O uso de Pokémon inspirados em mamíferos no ensino de Zoologia
Victor Gonçalves Rodrigues* & Elidiomar Ribeiro Da-Silva
UNIRIO
*victor.xrmgr@gmail.com
Palavras-chave: didática; Mammalia; Zoologia Cultural.
A Zoologia Cultural estuda a presença de elementos zoológicos em diversas manifestações da cultura.
Levando em consideração que a cultura pop tem temas em destaque relacionados à Zoologia, surgiu o projeto
de conclusão de curso O USO DE POKÉMON NO ENSINO DE ZOOLOGIA. POKÉMON é uma franquia que começou como
um jogo eletrônico em 1996 no Japão e está presente na vida de crianças e adultos até os dias atuais, na
forma de filmes, jogos, brinquedos e desenhos animados. Este trabalho tem como objetivo inventariar os
Pokémon, até a terceira geração, que são inspirados em mamíferos, relacionando-os com a classificação
biológica. Dessa maneira, espera-se que o resultado deste trabalho ajude no processo de aprendizagem dos
estudantes, tornando-o mais lúdico e prazeroso. O levantamento revelou o total de 17 ordens de mamíferos
como inspiradoras, sendo que a primeira geração se destacou com a maior quantidade de ordens, sendo
Carnivora a mais representativa. As demais ordens de mamíferos encontradas foram as seguintes:
Artiodactyla, Chiroptera, Cingulata, Dasyuromorphia, Diprotodontia, Eulipotyphla, Hyracoidea, Lagomorpha,
Monotremata, Perissodactyla, Pholidota, Pilosa, Primates, Proboscidea, Rodentia e Sirenia. A quantidade de
famílias também se mostrou bastante ampla e diversificada, apresentando um total de 43. O uso da Zoologia
Cultural, com especial referência aos Pokémon, acaba se mostrando uma ótima ferramenta de auxílio para ser
utilizada nas escolas, enfatizando a biodiversidade faunística.
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Oozaru - a representação de primatas em DRAGON BALL
Viviane Prata da Conceição
Cederj
vivianeprata1709@gmail.com
Palavras-chave: Ciência; macaco gigante; Zoologia Cultural.
Com mais de três décadas de popularidade, DRAGON BALL é uma das franquias mais queridas da cultura pop. O
sucesso das aventuras de Son Goku, o menino Saiyajin que viaja em busca das Esferas do Dragão, envolve uma
rica mitologia dotada de uma diversidade de referências zoológicas, em que os primatas, membros do grande
grupo de mamíferos do qual o ser humano faz parte, tem seu destaque. Essa presença de elementos
zoológicos nas manifestações culturais humanas motivou o desenvolvimento de uma área da Ciência, definida
como Zoologia Cultural, responsável por avaliar justamente essas expressões que norteiam o objetivo deste
texto - identificar a representação de primatas no anime, analisando como elas se apresentam a partir de
aspectos morfológicos. Considerando que entre os propósitos do ensino de Ciências está o de correlacionar o
conhecimento científico ao cotidiano do sujeito, de modo a torná-lo significativo, nossa proposta é o uso
dessa mídia como recurso para abordar a Ciência nos mais diversos meios: desde os ambientes formais, como
a sala de aula, até os mais informais, como as redes sociais. Verificou-se que as alusões à ordem Primates se
manifestam tanto pela presença da cauda que o protagonista possui, devido à sua raça, como na referência ao
primata gigante no qual ele se transforma diante da Lua Cheia, reportando à lenda do lobisomem. Verificou-se
que Oozaru, o “macaco gigante”, apresenta diferenças morfológicas interessantes de serem discutidas: ele
remete a um gorila, embora seu focinho seja semelhante ao de um babuíno e possua uma longa cauda,
demonstrando uma excelente oportunidade de aprofundar e corrigir os conceitos sobre Zoologia através de
informações familiares ao indivíduo.
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O impacto da Zoologia no critério de escolha dos campeões em LEAGUE OF LEGENDS (LoL)
Danilo Carvalho1*; Virgínia Codá2; Higor de Castro2
1. JBRJ; 2. Fiocruz
*oakdanilo@gmail.com
Palavras-chave: cultura pop; jogos eletrônicos; percepção pública.
Além de uma comunidade de jogadores massiva e fiel, LEAGUE OF LEGENDS tem narrativa original baseada em
seres vindos de multiversos, que habitam o mundo Runeterra. Dos 140 personagens jogáveis, muitos são
populares por diversos motivos, como uso nos campeonatos, relevância no desenvolvimento da história do
jogo ou pelo vínculo afetivo por parte dos jogadores. Considerando a influência da Zoologia Cultural em jogos,
buscamos analisar o quanto a presença dessas características zoológicas influencia na escolha de personagem
na comunidade. Dos 48 campeões com características zoológicas, sete foram identificados como os mais
escolhidos entre 2014 e 2019. A partir disso, foi feita uma análise de conteúdo dos comentários nos vídeos de
gameplay de cada personagem, no canal oficial do LoL. Foram encontrados 149 comentários que explicitam
algum tipo de vínculo das pessoas com os personagens. Desses, 48,7% estão relacionados diretamente à
mecânica e jogabilidade dos personagens e 22,8% admitiram gostar, mas não explicitaram o motivo do
favoritismo ao campeão escolhido. Apesar de, no total, não haver percentual expressivo nas categorias
“referência animal” e “cultural”, vale ressaltar a percepção das características físicas relacionadas ao
personagem Twitch (rato) e ao estigma relacionado às aranhas pela campeã Elise no discurso dos jogadores.
Foi observada também a referência conceitual da campeã Ahri por parte dos jogadores, por se inspirar no
mito asiático Gumiho (lendária raposa de nove caudas), tendo representações também em outras mídias
culturais. A análise quali-quantitativa permitiu entender que, pelo menos por parte da produtora, parece
haver influência da Zoologia na construção de personagens, porém, isso parece não ser um critério na escolha
de personagens por parte da comunidade.
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Os nomes do louva-a-deus (Hexapoda: Mantodea) segundo o TWITTER
Sávio Cavalcante
FIOCRUZ
savcavalcante@gmail.com
Palavras-chave: Zoologia Cultural; nomes populares; redes sociais.
Os louva-a-deus são insetos da ordem Mantodea caracterizados morfologicamente pelas suas pernas
raptoriais e sua cabeça triangular, que porta grandes e expressivos olhos compostos. São diversos em cores,
formas e comportamentos, o que rendeu diversas representações culturais ao redor do mundo, refletidas em
lendas, personagens e nomes populares. Inofensivos e carismáticos, são considerados como uma “porta de
entrada” para a conservação de outros insetos, principalmente a partir da educação ambiental de forma
presencial ou mesmo virtual. A nomenclatura popular incorpora histórias, lendas e conhecimento tradicional
acerca da biologia do organismo no seu nome, podendo ser uma ferramenta de aproximação entre as pessoas
e os animais. Neste experimento, buscou-se reunir, através de uma publicação simples na rede social Twitter,
a maior quantidade possível de nomes populares para os louva-a-deus num período de 24 horas. Foram
registrados 27 nomes diferentes em 171 citações, dos quais a maior parte se inclui numa categoria padrão de
nomes, estabelecidos a partir de caracteres morfológicos ou comportamentais do animal. Os nomes mais
citados, respectivamente, foram: louva-a-deus, esperança, põe-mesa, grilo e mantis. A quantidade obtida de
possíveis nomes populares para esse grupo de insetos, tão elusivos e pouco encontradiços, pode indicar uma
certa popularidade deles em território nacional.
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Os nomes do louva-a-deus (Hexapoda: Mantodea) segundo o TWITTER
Sávio Cavalcante
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Zoologia Cultural dos moluscos do filme CORALINE E O MUNDO SECRETO
Regina Esther Maciel Teixeira Prazeres de Assis1*; Elidiomar Ribeiro Da-Silva1 & Luci Boa Nova Coelho2
1. UNIRIO; 2. UFRJ
*regnamaciel2@gmail.com
Palavras-chaves: animação; Cultura; moluscos.
As representações animais estão nas mais diversas produções culturais. O presente trabalho trata em
específico das representações de moluscos encontrados na animação CORALINE E O MUNDO SECRETO (2009), suas
características zoológicas e algumas das peculiaridades culturais. CORALINE E O MUNDO SECRETO é uma animação
quadro-a-quadro baseada no livro CORALINE, de Neil Gaiman (2002). As representações vistas no filme foram
armazenadas e posteriormente classificadas à luz da Zoologia. Ao todo, foram encontradas quatro
representações baseadas no filo Mollusca, em diferentes cenas tanto no mundo real quanto no imaginário,
sendo duas de Bivalvia, uma de Gastropoda e uma de Cephalopoda. Dentro do teatro retratado no mundo
secreto, podem ser vistas conchas de Bivalvia adornando o palco e compondo a fantasia de uma das
personagens humanas; na parte externa da casa do mundo real há algumas lesmas, que podem ou não
apresentar concha; nos mundos real e secreto é mostrado um brinquedo em forma de lula (Cephalopoda).
Apesar de pontuais e livres, as representações de moluscos contidas no filme podem servir como base para o
desenvolvimento de atividades lúdicas dentro ou fora do ambiente escolar. Sua presença na obra ficcional
compõe o cenário vivo da trama, envolvendo o telespectador na magia e o convidando a sonhar. Aproveitar
tal aspecto pode contribuir para uma maior interação com o público, que pode ampliar seu interesse pelo
grupo.
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O lobisomem marsupial da franquia GRITO DE HORROR
Elidiomar Ribeiro Da-Silva1* & Luci Boa Nova Coelho2
1. UNIRIO; 2. UFRJ
*elidiomar@gmail.com
Palavras-chave: criptozoologia; extinção; licantropia; lobo-da-tasmânia.
GRITO DE HORROR é um filme estadunidense de 1981, do gênero terror, dirigido por Joe Dante e que versa sobre
a temática da licantropia. Como é comum no cinema, especialmente no gênero terror, motivou o lançamento
de “continuações” completamente descoladas do original. Uma das mais interessantes É GRITO DE HORROR III –
A NOVA RAÇA, produção australiana de 1987, com direção de Philippe Mora, que tem uma abordagem inédita:
os lobisomens da trama são marsupiais, inspirados no extinto lobo-da-tasmânia (Thylacinus cynocephalus Dasyuromorphia: Thylacinidae). Nativo da Oceania, também conhecido como tigre-da-tasmânia ou lobomarsupial, foi o maior integrante carnívoro da infraclasse Marsupialia dos tempos modernos. Os lobos-datasmânia foram extintos da Austrália continental milhares de anos antes da colonização europeia, mas
sobreviveram na ilha da Tasmânia até a década de 1930. Caça intensiva, destruição ambiental e introdução de
mamíferos placentários são consideradas responsáveis por sua extinção. Desde então, supostos avistamentos
vêm sendo divulgados, infelizmente sem comprovação, fazendo com que a espécie esteja entre os mais
populares temas no campo da criptozoologia. Os lobisomens do filme têm listras semelhantes às do animal
inspirador e a protagonista tem marsúpio e guarda nele o seu filhote. Porém, ao contrário do que acontecia
com os lobos-da-tasmânia, a bolsa da lobisomem fêmea abre anteriormente. Tanto machos quanto fêmeas do
lobo-da-tasmânia apresentavam marsúpio, algo não explorado pelo filme. Como o gênero terror faz sucesso
entre jovens, faixa etária da maioria dos estudantes e do público que participa de atividades de divulgação
científica, o filme pode ser utilizado para se falar sobre os marsupiais em geral e a extinção de espécies no
Antropoceno, por exemplo. Ainda que tendo a bizarrice como motivação.
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Percepção popular acerca da Orcinus orca: produções cinematográficas
Natállia Souza Bello1* & Rodrigo Guerra Carvalheira2
1. UNIGRANRIO; 2. UFRJ
*bellonatallia@gmail.com
Palavras-chave: baleia-assassina; cetáceos; filmes.
A orca (Orcinus orca - Cetardiodactyla: Delfinidae) habita todos os oceanos, tanto em regiões costeiras quanto
oceânicas. Juntamente com sua posição trófica de topo de cadeia, isso colocou-a em contato com inúmeras
pessoas, tendo como consequência uma forte relação entre as duas espécies. Foi disponibilizado nas redes
sociais, por 31 dias, um questionário, visando levantar a percepção sobre essa espécie, com três perguntas
voltadas à Zoologia Cultural: (i) sentimentos que a espécie passa às pessoas, (ii) se a espécie foi vista em
produção cultural e (iii) quais produções seriam essas. Foram respondidos 350 questionários, onde 74,3% das
pessoas demonstraram sentimentos positivos, como admiração e alegria. Já 18,3% relataram sentimentos
negativos, como medo e insegurança. Algumas pessoas (7,4%) alegaram indiferença. A maioria (95,1%)
mencionou já ter visto a espécie em alguma produção cultural, como FREE WILLY (1993), ORCA: A BALEIA
ASSASSINA (1977), FAROL DAS ORCAS (2016) e HAPPY FEET (2006). Mas FREE WILLY e ORCA: A BALEIA ASSASSINA foram as
mais citadas pelas pessoas (40,8% e 28,4%, respectivamente). Ao se dividir o público por faixa etária (menos
de 18 anos; 18 a 30; 30 a 40; 40 a 50; 50 a 60; e maiores que 60 anos), foi constatado que relatos de
sensações positivas continuaram mais frequentes (71,6±7,9%). Contudo, a partir dos 40 anos, a diferença
entre percentuais de citação de FREE WILLY e ORCA: A BALEIA ASSASSINA diminuiu, com inversão do ranking a partir
dos 50 anos, onde o último filme passou liderar. Conclui-se que pessoas mais velhas recordaram mais da
produção dos anos 1970, que passa imagem negativa da espécie. Tal fato não alterou a prevalência de
sensações positivas transmitidas pela orca, trazendo uma luz à conservação da espécie.
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Percepção popular acerca da Orcinus orca: produções cinematográficas
Natállia Souza Bello & Rodrigo Guerra Carvalheira
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Um estudo preliminar acerca das percepções sobre insetos em comentários no YOUTUBE
Higor de Castro*; Bernardo Egito Amarante & Virgínia Codá
FIOCRUZ
*higor.bio.unirio@hotmail.com
Palavras-chave: percepção pública; redes sociais; Zoologia Cultural.
Apesar dos insetos estarem presentes em diversas produções culturais, os discursos em relação a eles ainda
são bastante negativos e estigmatizados. Isso salienta a importância de compreender as razões que implicam
nessas interpretações. Este trabalho tem como objetivo entender a percepção acerca dos insetos em
comentários no YOUTUBE. Primeiramente, foi selecionado o vídeo de maior relevância, utilizando a busca pela
palavra-chave “inseto”. Após isso, foi feita uma análise de conteúdo e uma análise textual interpretativa dos
500 primeiros comentários filtrados por relevância. As categorias encontradas nos comentários foram:
Asco/Repulsa (26%); Engajamento/Rinha (16%); Elucidação/Conhecimento específico (14%);
Antropocentrismo/Religioso/Cultural (13%); Surpresa/Dúvidas (10%); Exaltação (9%); Relatos/Experiências
(6%); Referências a filmes (5%); Indignação (1%). Fica evidente que, quando se busca por insetos no YouTube,
o primeiro vídeo ao qual o internauta é direcionado tem teor nocivo e depreciativo, tendo como tema uma
série de rinhas de insetos e outros artrópodes. Os comentários, predominantemente, expressaram asco e
repulsa para com os insetos. Muitas pessoas também comentaram conhecimentos específicos relativos à
classificação dos animais, com a finalidade de corrigir erros recorrentes de classificação dos apresentadores
do vídeo. Um importante debate de cunho cultural-religioso foi suscitado nos comentários e expôs diversas
concepções antropocêntricas relacionadas ao mundo natural. Muitos deles levantaram que, ao reencarnar, os
humanos que estivessem destinados a sofrer na outra vida, voltariam como insetos, ou ainda, alguns
comentaram que animais não possuem alma. Essa questão, ainda que não tenha sido predominante, foi
profunda e elucidativa para retratar que algumas pessoas têm a consciência da estigmatização dos insetos e
projetam neles a inferioridade evolutiva e espiritual.
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Era uma vez um bicho na RÁDIO ANIMAL
Waldiney Mello
CAp-UERJ
neymello.ictio@gmail.com
Palavras-chave: animais; fábulas; zooliteratura.
Na zooliteratura predominam figuras de animais em vários gêneros literários. Personagens animais que
trazem arquétipos em analogias estão presentes desde a infância em diversas culturas. O presente estudo
parte de um levantamento das fábulas infantojuvenis mais populares do mundo, que utilizam animais na
construção cultural desde a infância em diferentes sociedades, com ênfase nas fábulas nativas sul-americanas,
asiáticas, africanas e norte-americanas. Foi publicada uma série radiofônica do programa RÁDIO ANIMAL (da
Rádio Roquette Pinto, no Rio de Janeiro). Os livros modernos com histórias para crianças surgiram no século
XVIII, e se dedicavam principalmente a ensinar o abecedário e lições de conduta social, moral e ética. O livro
O PEQUENO PRÍNCIPE, por exemplo, é o mais traduzido do mundo, e coprotagonizado por uma raposa-vermelha,
Vulpes vulpes (Carnivora: Canidae), com arquétipo de sábia, com reflexões sobre a vida e como lidar com
nossas emoções, e relações entre nós mesmos e com a natureza. Já OS TRÊS PORQUINHOS, fábula da Era
Vitoriana dos anos 1840, materializam diversas personalidades nos porcos, Sus scofa domesticus
(Artiodactyla: Suidae) e na rara variedade melânica do lobo, Canis lupus (Carnivora: Canidae). Uma versão
contemporânea da zooliteratura norte-americana desconstrói e inverte o arquétipo dos personagens nessa
mesma fábula, vitimizando a figura do lobo, que conta sua própria versão da história. No século XX, a
presença de animais nas fábulas infantis escritas evoluiu para o audiovisual, nas animações dos estúdios
Disney, Hanna Barbera e Warner Brothers. Com histórias adaptadas, a figura de animais ganhou a audiência
infantojuvenil no cinema e, posteriormente, na televisão. Já entre as fábulas indígenas brasileiras, muitas
foram adaptadas ou se perderam, já que o único registro era o oral, sem escrita, que falavam sobre
personagens animais. A zooliteratura ainda resiste.
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Waldiney Mello
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Influência cultural na conservação de animais
Stella Bezerra e Silva1* & Waldiney Mello2
1. UERJ; 2. CAp-UERJ
*stellabezerra2009@gmail.com
Palavras-chave: conservação; ideologias; negacionismo.
Os aspectos culturais podem motivar a caça de determinados animais. Enquanto algumas culturas divinizam
espécies, colaborando na sua conservação, outras podem extinguir animais por cultivarem mitos alinhados ao
negacionismo científico. O presente estudo examinou culturas cujas práticas têm levado animais à extinção.
As presas do elefante-da-savana, Loxodonta africana (Proboscidea: Elephantidae), são valorizadas, pois o
marfim é considerado um material nobre e amuleto em diversas culturas, o que tem impactado a conservação
dos elefantes. Já os pangolins, Manis spp. (Pholidota: Manidae) são o grupo mais traficado do mundo. Para
algumas culturas asiáticas, sua escama teria propriedades diversas, da cura para o câncer a efeitos na
fertilidade masculina, e sua carne é parte da culinária. O rinoceronte-branco, Ceratotherium simum
(Perissodactyla: Rhinocerotidae), que é o mamífero mais ameaçado de extinção do mundo, teve seu declínio
em culturas onde acredita-se que seu chifre, assim como nos demais rinocerontes, teria propriedades
similares às escamas do pangolim e ainda representa status social. Por outro lado, algumas espécies não são
ameaçadas por crenças culturais, mas sofrem em eventos. O boi doméstico, Bos taurus (Artiodactyla:
Bovidae), é alvo de eventos culturais como a Farra do Boi, rodeios e touradas. Destaca-se o primeiro, de Santa
Catarina, em que o animal é perseguido, agredido e abandonado, e assim sua carne é consumida pelos
farristas. Apesar da prática ser um crime, a Farra ainda acontece por ser considerada um fenômeno cultural
local. Portanto, é evidente que diversas deturpações interferem na conservação e no bem-estar dos animais.
As raízes culturais sociais são importantes. Entretanto, o negacionismo científico tem potencializado ações
impactantes, disfarçadas de crenças culturais, em detrimento da conservação de espécies animais.
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Influência cultural na conservação de animais
Stella Bezerra e Silva & Waldiney Mello
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SWEET TOOTH: uma aventura sobre os híbridos
Angeliane Oliveira Santos
UNIRIO
lianeoliveirah@gmail.com
Palavras-chave: hibridação; série de TV; Zoologia Cultural.
Lançado pela Netflix em 2021, SWEET TOOTH traz a história de Gus, um menino-cervo vivendo em um mundo
pós apocalíptico, depois da devastação de parte da espécie humana por um vírus mortal. Gus faz parte de
uma raça híbrida de animais e humanos, que são imunes ao vírus. No mundo real, animais híbridos
descendem de espécies diferentes, mas geneticamente próximas, com pouca diferença cromossomal. A
hibridização não ocorre de forma frequente na natureza Animais híbridos apresentam características de
ambas as espécies, em sua maioria são estéreis, embora algumas fêmeas possam se reproduzir. São exemplos
de híbridos: ligre (leão + tigre), zebralo (zebra + cavalo), gato-savannah (gato doméstico + serval), mula (cavalo
+ asno), urso-grolar (urso-polar + urso-pardo), wholphin (golfinho + falsa-orca), cama (lhama + dromedário).
Muitos híbridos ocorrem no meio natural, mas alguns surgem de cruzamentos artificiais. Segundo biólogos, a
hibridização natural não oferece risco a outras espécies, porém pode oferecer grandes ricos quando é
relacionada a ações humanas. No Brasil, por exemplo, o sagui-de-tufo-preto (Callithrix penicillata) e o saguide-tufo-branco (C. jacchus) foram traficados do cerrado e Nordeste brasileiro, entre 1980 e 1990, e
introduzidos na Mata Atlântica do Sudeste, onde se encontravam as espécies nativas sagui-da-serra-escuro (C.
aurita) e sagui-da-serra (C. flaviceps). O cruzamento entre as espécies invasoras e as espécies nativas, gerou
uma população híbrida fértil, que se reproduz de forma rápida, sendo hoje um grande problema para as
populações endêmicas. Na Ciência, o estudo dá hibridização se torna cada vez mais avançado. No Japão
(2019) foi realizado o primeiro experimento de hibridização entre humanos e animais. A pesquisa busca
transferir células humanas para embriões de ratos, e o estudo tem como objetivo analisar novas
possibilidades para transporte de órgãos.
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“Fakemon” e suas possibilidades: uma estratégia de divulgação
Tatiane Iorio Rozendo Rodrigues1*; Maury Maia Garcia2; Luci Boa Nova Coelho1 &
Elidiomar Ribeiro Da-Silva3
1. UFRJ; 2. Faculdade América; 3. UNIRIO
*ioriotatiane@gmail.com
Palavras-chave: cultura pop; insetos; lúdico; Pokémon.
Mais de 98% das espécies existentes conhecidas são invertebradas e o estudo desses seres auxilia na
elucidação da história da vida, no funcionamento do sistema imunológico ou na indicação da qualidade
ambiental. Tendo em vista as características dos invertebrados, bem como sua pouca popularidade em geral,
esses animais são pobremente divulgados pela cultura pop, tornando o conhecimento popular acerca deles
bem menos vasto em relação aos vertebrados, especialmente aves, répteis e mamíferos domésticos, ou até
mesmo bichos que vivem nos zoológicos. A biodiversidade, a conservação e a educação ambiental são temas
que podem ser facilmente abordados através do uso dos Pokémon, uma das franquias mais populares em
termos de entretenimento, tornando mais dinâmicas e divertidas as interações entre o meio científico e o
público alvo. Pensando nisso, neste trabalho foram selecionadas duas espécies de insetos, a formiga
Cephalotes clypeatus (Hymenoptera: Formicidae) e a mosquinha Clogmia albipunctata (Diptera: Psychodidae).
Como estratégia cultural, a partir desses insetos, foram elaboradas novas criaturas fictícias, utilizando
ilustrações artísticas no estilo dos Pokémon, dentro do conceito do que popularmente se definiu denominar
de “Fakemon” – ou seja, um tipo de Pokémon extraoficial. Baseadas nas principais características reais dos
insetos originais inspiradores, os “Fakemon” aqui propostos foram enquadrados nos tipos (Inseto/Fada e
Inseto/Planta) da classificação dos Pokémon oficiais, sendo-lhes também atribuídas habilidades de ataques e
defesa. Com isso, pretende-se contribuir para a popularização dos insetos, e mesmo dos invertebrados em
geral, especialmente entre as crianças em idade escolar.

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

80

Resumo

“Fakemon” e suas possibilidades: uma estratégia de divulgação
Tatiane Iorio Rozendo Rodrigues; Maury Maia Garcia; Luci Boa Nova Coelho & Elidiomar Ribeiro Da-Silva
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Aprendendo Ciência com Flummels
Luci Boa Nova Coelho
UFRJ
lucibncoelho@gmail.com
Palavras-chave: animação; Darwin; História; viagem no tempo.
Vários trabalhos têm abordado a utilização de filmes de animação na educação, ficando evidente a conquista
da atenção e o aumento do interesse e compreensão do tema proposto, resultando em ganhos no
rendimento dos alunos. Para educadores, são agentes facilitadores, tornando a transmissão da matéria mais
leve ao tratar temas que podem ser debatidos com os alunos. Recém produzida pela Netflix, a animação
FLUMMELS: EXTINTOS!, aparentemente despretensiosa, é um excelente exemplo de ferramenta educacional,
onde Flummels, criaturinhas parecidas com donuts, vivem um loop temporal. De 1835, dois deles são
teletransportados de sua pequena ilha, nas Galápagos, para a China atual, constatando que sua espécie já não
existe mais. Então, para entender o que aconteceu e evitar sua extinção, eles iniciam uma série de viagens
para datas do passado. Situações relacionando fatos históricos e Ciência estão espalhadas na trama. O filme
nos apresenta Charles Darwin em sua expedição ao arquipélago de Galápagos, encontrando a pequena ilha
(ilha de Darwin ou Culpepper) com seu vulcão. Também com Darwin, é sinalizada a importância que terá a
palavra evolução. Cenas abordam o ato de nomear espécies animais e vegetais até então desconhecidas.
Além dos habitantes da ilha tartaruga-gigante-de-galápagos (Chelonoidis nigra - Testudinidae), atobá-de-pésazuis (Sula nebouxii - Sulidae) e caranguejo-vermelho (Grapsus grapsus - Grapsidae), tratado como siri, o filme
apresenta exemplares únicos de dodô, tricerátops, macrauquênia e tigre-da-tasmânia, salvos da extinção (os
“extinguíveis”) e confinados que, apesar de juntos, sofrem com a solidão. Um cão, adotado pelo botânico e
astrofísico responsável pelas viagens no tempo, é usado como cobaia. O hibridismo, já utilizado em outras
animações, também está presente, representado por um ovo. Trata-se, assim, de um longa-metragem de
comédia e aventura, com vasto repertório científico a ser explorado.
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Mapinguari: reflexões paleoarqueológicas sobre a lenda
Rodrigo Guerra Carvalheira*; Thayane Braga de Souza Patusco & Luciano Bernardo Vaz
UFRJ
*aulasdoguerra@gmail.com
Palavras-chave: cultura lítica; Etnozoologia; Megatheriidae.
A lenda do Mapinguari está presente em diversas regiões da Amazônia, sendo ele descrito como uma enorme
criatura peluda, com grandes dentes, garras em ganchos, protetora da floresta e devoradora de pessoas. Tais
caraterísticas morfológicas o correlacionam às preguiças-gigantes, comuns na América do Sul até o final do
Pleistoceno. Preguiças-gigantes da família Megatheriidae chegavam a cinco toneladas e seis metros de altura.
Como as preguiças arborícolas atuais, possuíam dieta herbívora. Contudo, trabalhos utilizando-se de análise
de estrutura ecológica, biomecânica, morfológica e isotópica, correlacionando isótopos de carbono com a
biomassa, apontam possível consumo de carne por parte de Megatherium americanum. Entretanto, ainda
não há um consenso da omnivoria por parte de Megatherium e, por inferência filogenética, sua espécie-irmã
Eremotherium laurillardi, pois estudos paleoecológicos continuam a corroborar para uma dieta herbívora.
Este resumo levanta uma reflexão sobre a origem da lenda do antropófago Mapinguari e sua implicação na
dieta das preguiças-gigantes. Desde o final do século XIX, tem-se como provável origem dessas lendas um
processo experiencial dos indígenas com fósseis destas criaturas ou mesmo uma possível interação ancestral
com a megafauna. Tais interações ainda são consideradas incertas. Mas, em 2014, paleontólogos e
arqueólogos publicaram uma descrição de sinais claros de interação entre E. laurillardi e humanos para o
Nordeste brasileiro, baseados na descoberta de um dente com modificações antropogênicas. Baseando-se
nessa recente descoberta, poderíamos inferir que a criação da lenda do Mapinguari surgiu a partir da
predação dos ameríndios por E. laurillardi, tornando-se um indício etnopaleozoológico da omnivoria das
preguiças-gigantes. Seria isso ou simplesmente agressões violentas das preguiças às interações agonísticas
com seres humanos, seus verdadeiros predadores? Possivelmente a segunda opção.
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Mapinguari: reflexões paleoarqueológicas sobre a lenda
Rodrigo Guerra Carvalheira; Thayane Braga de Souza Patusco & Luciano Bernardo Vaz
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Pulando até a cabeça da lula: reflexões zoológicas sobre ROUND 6
Elidiomar Ribeiro Da-Silva1*; Luci Boa Nova Coelho2 & Tainá Boa Nova Ribeiro Silva2
1. UNIRIO; 2. UFRJ
*elidiomar@gmail.com
Palavras-chave: Jogo da lula; Netflix; SQUID GAME.
ROUND 6 (Netflix, 2021) é uma série sul-coreana de suspense, em que jogadores participam de um desafio de
sobrevivência, formado por seis jogos infantis. Como outras produções culturais, a série pode ser usada para
se falar de Zoologia, a começar pelo título original, traduzido para o inglês como SQUID GAME (algo como ‘Jogo
da lula’ em português). As lulas (Cephalopoda: Teuthida) emprestam nome a um jogo, semelhante ao nosso
pega-pega, em que vence aquele que chegar, pulando em uma perna, à cabeça de uma lula estilizada
desenhada no chão. Outro jogo é a colmeia de açúcar e, embora abelhas (Hymenoptera: Apidae) não estejam
na atividade, o nome gera associação intuitiva a elas. No jogo da ponte há menção ao efeito manada, comum
em animais que vivem em bandos, ficando mais protegidos aqueles posicionados em postos centrais e com
maior aglomeração; o jogo mostra uma interessante colaboração involuntária para se alcançar o objetivo, algo
que, por meio de instinto e aprendizado, pode ser observado na natureza, tanto em mamíferos predadores
quanto em insetos coloniais. O público que assiste os jogos usa máscaras de animais, algo assemelhadas aos
desfiles pagãos da Europa. De modo natural, os participantes acabam fazendo alianças e se agrupando, sendo
esses grupos democráticos, calcados no diálogo, ou ditatoriais, baseados na força, ambos os tipos com
tensões afetivas e até sexuais; exemplos desses dois tipos de agrupamento podem ser observados entre os
primatas (Primates). Estereótipos animais comuns também estão presentes na série: uma pessoa foi xingada
de toupeira (Soricomorpha: Talpidae) e um gangster ostenta uma indiscreta tatuagem de cobra (Squamata:
Serpentes).
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Equivalências zoológicas entre África e Brasil, com base na animação KIRIKU E A FEITICEIRA
Luci Boa Nova Coelho1* & Elidiomar Ribeiro Da-Silva2
1. UFRJ; 2. UNIRIO
*lucibncoelho@gmail.com
Palavras-chave: biodiversidade; popularização; taxonomia.
O Brasil é o país que abriga a maior diáspora africana na América, isso contribui para que tenhamos muitas
afinidades com a África. Nossas semelhanças incluem costumes, comidas, religiosidade, problemas sociais,
questões políticas e aspectos naturais. Na mesma faixa climática, biomas brasileiros e africanos são
equivalentes, resultando em coincidências faunísticas interessantes. Um exemplo é o dos grandes felinos
(Carnivora: Felidae) pintados, a onça (Panthera onca) brasileira e o leopardo (P. pardus) africano. Apesar dessa
proximidade entre povos, conhecemos muito pouco da cultura popular africana, retratada em obras como
KIRIKU E A FEITICEIRA (França/Bélgica/Luxemburgo, 1998). Nesse desenho animado, dirigido por Michel Ocelot, o
pequeno Kiriku, da África Ocidental, desde o nascimento assume as rédeas de seu futuro. Sempre
questionador, inteligente e impulsivo, age com altruísmo e esperteza, conseguindo libertar a feiticeira e sua
aldeia das maldades. Alguns animais presentes na trama servem de base para o estabelecimento de
equivalências taxonômicas ou ecológicas com a fauna brasileira. Cupins (Blattaria), abelhas (Hymenoptera:
Apidae) e outros artrópodes são presentes tanto lá quanto cá, e a víbora pertence à mesma família das nossas
jararacas e cascavéis (Serpentes: Viperidae). A poupa-africana (Upupa africana) é integrante da família
Upupidae, ordem Bucerotiformes (a mesma do calau), que não ocorrem no Brasil, embora a última era até
recentemente enquadrada em Coraciiformes, grupo que inclui nossos udus e martins-pescadores. O zorrilholistrado (Ictonyx striatus) pertence à mesma família das lontras brasileiras, Mustelidae (Carnivora), embora se
assemelhe às jaritatacas (Mephitidae). O facócero (Phacochoerus sp. – Suidae) é equivalente aos porcos-domato do Brasil (Tayassuidae). E o esquilo de solo é integrante da tribo Xerini, da mesma família dos nossos
caxinguelês (Rodentia: Sciuridae).

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

86

Resumo

Equivalências zoológicas entre África e Brasil, com base na animação KIRIKU E A FEITICEIRA
Luci Boa Nova Coelho & Elidiomar Ribeiro Da-Silva

11 - 12 de dezembro de 2021 – VI Colóquio de Zoologia Cultural – Rio de Janeiro/RJ

87

Resumo

A série AVENTURA COM OS KRATTS como instrumento didático para o estudo dos amniotas no ensino de
Ciências
Larissa Barros-Souza1*; Maíra Moraes1 & Virgínia Codá2
1. UVA; 2. FIOCRUZ
*larisbs.lb@gmail.com
Palavras-chave: audiovisual; metodologia ativa; Zoologia.
A animação é um recurso audiovisual, que traz a Ciência como um dos temas mais explorados, de forma
lúdica e divertida. Em diferentes formatos, está presente no cotidiano de diversos indivíduos, inclusive no
universo dos estudantes. Este trabalho tem por objetivo analisar a série AVENTURA COM OS KRATTS como recurso
didático para auxiliar o processo de construção do conhecimento dos amniotas no ensino de Ciências. Para
isto, foram assistidos os episódios da 1ª e 2ª Temporada da série, identificando os animais principais.
Posteriormente, restringiu-se os episódios contendo os animais amniotas como personagem principal. Destes,
selecionou-se alguns episódios, conforme critérios pré-estabelecidos. Por último, buscou-se por
características zoológicas e ecológicas através da descrição das falas dos personagens e do contexto. Como
resultados, foram analisados 66 episódios, contendo invertebrados, vertebrados não amniotas e o grupo foco.
Dos 66 episódios, 50 destinaram-se ao grupo do estudo, sendo selecionados sete episódios para representar
os répteis (3), aves (1) e mamíferos (3). As características zoológicas e ecológicas abordadas foram
comparadas àquelas encontradas em artigos e livros básicos de zoologia. Por fim, conclui-se que assuntos
como: cuidado parental, estratégias de predação, defesa, alimentação e outros, foram abordados de forma
clara, dinâmica e divertida, fidedignas às informações encontradas em artigos e livros básicos de zoologia.
Devido a curta duração dos episódios, os conceitos trazidos e as curiosidades, a série pode funcionar como
um plus no ensino, sendo viável para ser inserida na rotina das aulas.
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Uma tarde (zoológica) no Museu (da República)
Elidiomar Ribeiro Da-Silva1* & Luci Boa Nova Coelho2
1. UNIRIO; 2. UFRJ
*elidiomar@gmail.com
Palavras-chave: animais; Artes; História.
Um museu é, segundo a definição do International Council of Museums, "uma instituição permanente, sem
fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva,
investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e deleite da
sociedade". É ampla a variedade de temas cobertos pelos museus, estando aqueles dedicados à história
natural dentre os mais populares. Exatamente esses constituem um verdadeiro deleite para os admiradores
do reino animal. Porém, a fauna é tão pujante que transcende a temática museal específica, sendo os bichos
encontrados também fora das exposições científicas. Inaugurado em 15 de novembro de 1960 e abrigado no
Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, o Museu da República é um exemplo disso. Oferece ao visitante um
panorama da história republicana brasileira, com fotos, documentos, objetos, mobiliário e obras de arte dos
séculos XIX e XX integrando seu acervo, todos com farta menção a animais. A partir de uma visita minuciosa à
tal casa, realizada em outubro de 2019, é apresentado um panorama da presença simbólica dos animais nos
salões abertos ao público. Com base nas fotografias tiradas na visita, percebeu-se 54 referências zoológicas,
cobrindo os grandes grupos Mammalia, Aves e Actinopterygii, dentre os mais destacados. Leões (Panthera leo
– Carnivora: Felidae), por sua importância heráldica e simbólica, e cavalos (Equus ferus caballus –
Perissodactyla: Equidae), por sua importância funcional, são espécies de grande destaque. Também estão
representados animais mitológicos e símbolos esotéricos, havendo ainda um espaço temático dedicado à caça
para consumo humano, com aves e peixes variados. A supremacia dos vertebrados está congruente com o
destaque simbólico corriqueiramente dado ao grupo.
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Sobre a importância de se publicar relatos de experiência no campo do ensino de Zoologia
Elidiomar Ribeiro Da-Silva
UNIRIO
elidiomar@gmail.com
Palavras-chave: educação; lúdico; popularização.
Em meio à mais letal pandemia em mais de 100 anos, ainda há grupos de pessoas que se negam a seguir as
medidas não farmacológicas simples, que garantiriam com certa facilidade a superação da maioria dos
problemas impostos pela Covid-19: usar máscara protetiva em locais públicos, evitar aglomerações e,
principalmente, tomar a vacina de acordo com o calendário fixado pelas autoridades municipais em saúde
pública. Ao antivacinismo se juntam o terraplanismo, o criacionismo (bem como sua versão de sapatênis, o
desenho inteligente) e outras doutrinas negacionistas à Ciência, deixando claro a todos que os tempos atuais
são realmente sombrios e colocam em risco toda a humanidade. Para se superar essa verdadeira crise
humanitária, além da necessária valorização da divulgação científica, é fundamental se apostar na educação.
O respeito à Ciência e às práticas científicas deve nortear todas as etapas da formação escolar, fomentando a
consolidação futura de uma população com cultura científica e que não caia na esparrela do negacionismo.
Uma boa forma de se fazer isso é com a utilização do lúdico, algo absolutamente adequado ao ensino de
Zoologia, por exemplo. Nesse aspecto, muitos cursos de licenciatura têm incentivado a seus estudantes a
experimentação de práticas pedagógicas novas, com a utilização de jogos, músicas e produções midiáticas
diversas, as quais tornam mais inclusivo o processo de ensino e aprendizagem. Porém, é necessário um passo
além: o incentivo para que essas iniciativas sejam publicadas. Isso é absolutamente relevante pois, com a
publicação em artigos, as ideias são disponibilizadas publicamente, podendo ser replicadas Brasil a dentro. A
pouca valorização acadêmica dos relatos de experiência é um entrave que pode ser dirimido a partir de
campanhas constantes de esclarecimento.
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11 - 12 de
dezembro de 2021
Rio de Janeiro/RJ

ECDISE
Artista: Ives Barreto
Para bater tuas asas,
Há que libertar-te de ti mesmo.
A velha casca ficará onde deixaste,
À lembrar-te o caminho percorrido.
Se esqueceres quem és
Reencontre quem fostes.
Estarás a tua espera,
Onde rompestes com o medo
Pela primeira vez.

*Na imagem, a casca (exoesqueleto duro) rompida pela cigarra, ainda presa na árvore onde houve a
ruptura.
O abandono da casca é uma transição de fase, onde a ninfa torna-se um inseto adulto. Esse
processo é conhecido como metamorfose incompleta ou hemimetabolismo.
Autor da foto: Ives Barreto - ives.willian@gmail.com
Local: Floresta Nacional de Passa Quatro/ICMBio
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Baleia Piloto de Barbatana Longa (Globicephala melas)
Artista: Phillipe Knippel - @phillipe_knippel
Técnica: arte em driftwood (madeira de deriva)
Material: madeira, arame e tinta acrílica
Madeira coletada na praia, lixada e selada
Tamanho: 5cm x 23cm
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UDU-DE-COROA-AZUL: O PÁSSARO QUE RESGATOU O FOGO
Artista: Ilmar Ribeiro da Silva
(75 anos)
ilmarribeiro@yahoo.com.br
lápis preto HB, lápis de cor vermelho
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BICOS PELO MUNDO

Artista: Elidiomar Ribeiro da Silva
@labeuc.elidiomar
Nanquim e canetas tipo hidrocor
Desenhos participantes do desafio
Birdtober2021, no Instagram
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LOBO
Artista: Higor Tomaz Teixeira de Castro
@higor.tomaz_

Lápis e papel A4, digitalização, caneta e tablet para
cobrir e um filtro prisma pra alterar a coloração
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LOBO em Yellowstone
Artista: Arthur Cesar Santos Nogueira
(1º ano do ensino médio)
Contato: neymello.ictio@gmail.com

“O processo de criação do Arthur é muito rápido. Ele tem o tema (todo desenho tem uma história por trás, que ele
viu, ou que ele imaginou). E a história dos lobos despertou o interesse dele desde o início porque é o seu animal
favorito.
Fez o desenho em preto e branco, com bastantes detalhes. Aí teve a ideia de aplicar um filtro ao desenho.
As cores que ele escolheu são as favoritas dele (...). Sempre teve fixação por verde. A ponto de só aceitar essa cor.
À medida que foi se desenvolvendo e reduzindo a inflexibilidade, começou a aceitar e escolher cores análogas.
Hoje ele sempre opta por tons de verde e amarelo e suas cores secundárias. Praticamente nunca escolhe as
complementares.”
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BORBOLETA
Artista: Malu
7 anos
Jundiaí, SP
Lápis preto e lápis de cor
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RETRATO DO SALSICHA
Artista: Malu
7 anos
Jundiaí, SP
Lápis sobre agenda velha

Varal Cultural
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PEIXE-LUA
Artista: Elidiomar Ribeiro da Silva
@labeuc.elidiomar

Desenho original em nanquim, impresso sem tinta preta e fixado na parede
urbana por lambe-lambe
O original fez parte do desafio InkTober2021, no Instagram
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Julieta, a Baleia Jubarte
Artista: Viviane Japiassú Viana
vivijvambiental@gmail.com
Versões desenho a lápis e vetorizada
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Preguiça

Escultura em porcelana fria,
pintada com caneta marca-texto
Suporte: casca de casuarina

Artista: Luci Boa Nova Coelho
lucibncoelho@gmail.com
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Xilossauro
Artista: Gazy Andraus
@gazyandraus
Xilogravura
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Cigarra
Artista: Elaine
Giustina Soares

Della

@elainesoares445

“Diz a lenda de Esopo que a cigarra só canta, canta e não faz nada, assim que o desafio
Insektober (@bugbitespodcast) propôs que o desenho do Dia das Bruxas seria uma
"Cigarra Zumbi" imediatamente lembrei da fábula. Para torná-la mais rock'n'roll, estilo
musical que eu tocaria se fosse uma cigarra (e se eu soubesse tocar alguma coisa!), pensei
nos Misfits, nos seus topetes, maquiagens e no seu rock horror.”
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Miriápode à espreita
Artista: Raquel Moreira Ramos
raquel.ramos@edu.unirio.br

“Desenho feito à
mão; referência a
um dos lugares que
esses miriápodes
aparecem em nossas
residências.”
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ZooHQforismo

Artista: Ciberpajé

http://ciberpaje.blogspot.com

Varal Cultural
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Artista: Danielle Barros
@projetociarte
Nanquim em papel, digitalizado.
“HQforismo originalmente publicado no
cartozine Lua Menina com reformulação
do texto em 2021.
O HQforismo traz a simbologia espiritual
da libélula como um símbolo de mutação,
transformação, prosperidade, abundância,
renascimento.”
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Borboleta
Artista: Maria Gomes Sarmet Rocha
maria.sarmet@edu.unirio.br

Material: leques e cadarço
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Tilascomilo
Artista: Gazy Andraus
@gazyandraus
Caneta preta com tinta nanquim

Varal Cultural
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Lixo, Homem & Bichos

Artista: Alberto Lazzaroni
@albertolazzaroni
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Gambá
Artista: Luci Boa Nova Coelho
lucibncoelho@gmail.com
Escultura em porcelana fria, pintada com caneta marca-texto

Varal Cultural
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Jequitiranaboia
Artista: Elaine Della Giustina
Soares
@elainesoares445

“Existem muitas lendas que atribuem à Jequitiranaboia, um ferrão cuja picada resulta
em uma morte inexorável. Apesar de ser um fulgorídeo, algumas dessas lendas as
associam às cobras, estas sim peçonhentas, mas ainda passíveis de sobrevivência. Com
base nessas lendas, e na proximidade do Dia das Bruxas, elaborei esse desenho para o
Insektober (@bugbitespodcast).”
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NÃO PAGUE O PATO! CUIDADO COM O MARRECO...
Artista: Elidiomar Ribeiro da Silva
@labeuc.elidiomar
Nanquim BRUSH
Desenho incluído no desafio Birdtober2021, no Instagram
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Ceratopsídeo
Artista: Gazy Andraus

@gazyandraus

“O ceratopsídeo foi feito primeiramente a lápis e depois o pintei com
pastel seco em bastão, mantendo a linearidade dele com alguma caneta
hidrográfica de ponta preta.”
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O que irá restar? - série Mata Atlântica
Artista: Silvia Lorenz-Martins

site: slorenzmartins.com / Instagram: @slorenz_martins
500pix : Silvia Lorenz-Martins
Colagem
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Beija-flor de papel

Artista: Luci Boa Nova Coelho
lucibncoelho@gmail.com
Quilling

Varal Cultural
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TamanduáBandeira
Artista: Luci Boa Nova Coelho
lucibncoelho@gmail.com
Escultura em porcelana fria

119

11 - 12 de
dezembro de 2021
Rio de Janeiro/RJ

Brilho do Pavão-Real
Artista: Luci Boa Nova Coelho
lucibncoelho@gmail.com
Tinta guache sobre espelho

Varal Cultural
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Cachorro
Artista: Tainá Silva
@taikth
Escultura em resina
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Gato bugado
Artista: Aline Baffa
@alinefbaffa
Desenho a nanquim em papel vegetal sobre foto

Varal Cultural
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Artista: Elidiomar Ribeiro da Silva
@labeuc.elidiomar
Desenho a nanquim 0.05
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Cornucópia entomológica
Artista: Eshelley Pires
eshelley.t.pires@edu.unirio.br
Caneta esferográfica
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Personagem Lagarto (inimigo do Homem-Aranha)
Artista: Haroldo do Vale Junior, desenhista paraense autodidata
haroldovalejunior@gmail.com
“Usei lápis de cor, canetas Bic para sombreamento sobre um papel A4 comum.”
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Emojicat

Artista: Luci Boa Nova Coelho
lucibncoelho@gmail.com
Quilling
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Artista: Luiza Moutinho
Trabalho manual de pinturas em tecido

Instagram: @lokadaart
Portifólio/site: https://lokadaart.mystrikingly.com/
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String Art
Artista: Luiza Moutinho
Técnica de string art em madeira

Instagram: @lokadaart
Portifólio/site: https://lokadaart.mystrikingly.com/
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