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Resumo

A Zoologia Cultural, ramo da ciência que estuda as diferentes manifestações zoológicas na cultura
popular, vem ganhando cada vez mais adeptos. Dentre essas manifestações culturais, está incluída a
prática de modalidades desportivas, como o basquetebol e o futebol, com muitos de seus símbolos
inspirados em animais. No caso do basquetebol, equipes famosas como Chicago Bulls e Charlotte
Hornets são exemplos disso. O presente trabalho analisa a representação dos animais nos escudos de
114 equipes de basquetebol das principais ligas do Brasil (NBB e Liga Ouro) e dos Estados Unidos (NBA e
D-League). Dessas, 34 (11 no Brasil e 24 nos Estados Unidos) possuem algum animal figurado em seus
escudos. Assim, conclui-se que: (1) há enorme preferência por vertebrados, especialmente mamíferos;
(2) há predileção por animais predadores, especialmente superpredadores como felídeos, canídeos,
ursídeos e aves rapineiras; (3) o uso de animais silvestres nativos em contraponto aos animais
domésticos e exóticos é ligeiramente maior nos Estados Unidos (54%) que no Brasil (46%); (4)
praticamente todos os táxons representados são classificados como pouco preocupantes pela IUCN, não
estando entre espécies ameaçadas do Livro Vermelho; e (5) o basquetebol tem grande potencial para o
uso no ensino de Zoologia em diferentes níveis de educação, além de poder ser utilizado como
ferramenta na conscientização popular sobre conservação da biodiversidade.
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Abstract

Air ball or chuá? The Zoology in the symbols of North American and Brazilian basketball teams.
Cultural Zoology, a branch of science that studies different zoological manifestations in popular culture,
has been gaining more and more adepts. Among these cultural manifestations, it is included the practice
of sports, such as basketball and soccer, with many of its symbols inspired by animals. In the case of
basketball, famous teams like Chicago Bulls and Charlotte Hornets are examples of this. The present
work analyzes the representation of the animals in the logo of 114 basketball teams of the main leagues
of Brazil (NBB and Liga Ouro) and the United States (NBA and D-League). Of these, 34 (11 in Brazil and 24
in the USA) have some animal figured in their logos. Thus, it is conclude that: (1) there is a great
preference for vertebrates, especially mammals; (2) there is a predilection for predatory animals,
especially apex predators such as felines, canids, ursids and birds of prey; (3) the use of wild native
animals in contrast to domestic and exotic animals is slightly higher in the USA (54%) than in Brazil
(46%); (4) practically all taxa represented are classified as Least Concern by the IUCN and are not among
endangered species of the IUCN Red List of Threatened Species; and (5) basketball has great potential
for use in Zoology teaching at different levels of education, and can also be used as a tool in popular
awareness of biodiversity conservation.
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Introdução

As manifestações culturais da sociedade refletem as identidades sociais do homem. E, nesse
contexto, os animais assumem papel de grande destaque na cultura humana, sendo um dos principais
elementos em muitas dessas manifestações. A influência dos animais na humanidade pode ser notada
pelo grande destaque que muitos ocupam em diversos campos da sociedade, como na linguagem,
religião, literatura, artes, música, recreação e vários outros (MALAMUD et al., 2009). Assim, o ramo da
ciência que estuda a presença de animais em diversas formas de manifestações culturais é conhecido
como Zoologia Cultural (DA-SILVA & COELHO, 2016). Mas a relação homem-animal é bastante antiga,
podendo ser observada desde os tempos da pré-história humana, como observado nas pinturas
rupestres. Homens ilustravam as paredes de cavernas, as quais usavam como moradias, com diversos
animais selvagens, especialmente aves e mamíferos, como auroques, bisões, cavalos e cervos, espécies
muito visadas para caça e que serviam de importante recurso na alimentação (ALVES, 2012). Além disso,
em várias etnias, como a dos sumérios, dos babilônios e dos egípcios, era comum a utilização de animais
como símbolos místicos, sendo os mesmos cultuados religiosamente ou utilizados em sacrifícios em
nome de deuses (SCURLOCK, 2006; RIBEIRO, 2017). Na América do Sul, várias tribos indígenas também
cultuavam alguns animais como deuses, além de utilizarem diversas partes de animais (e.g., penas,
dentes, ossos, etc.) como adornos em épocas de festas, rituais e cerimônias religiosas, muitas vezes
apropriando-se de determinada característica daquele animal (GILMORE, 1987; RIBEIRO, 1987).

Iniciada após a Revolução Neolítica e com apogeu nas sociedades atuais, a ruptura entre o
"mundo social" e o "mundo natural" não afastou esse fascínio do homem pelos animais, o transferindo
em grande parte às suas manifestações simbólicas. JUNG (1964) afirma que a constante temática animal
presente nas sociedades atuais resgata o símbolo da natureza primitiva e instintiva do homem. Já
segundo DA-SILVA & COELHO (2016), o fascínio atual da humanidade pelos animais pode ser explicado
como uma forma compensatória pelo distanciamento do homem do ambiente natural, com o advento
das sociedades modernas.

As atividades desportivas devem ser interpretadas como um patrimônio cultural dinâmico da
humanidade, já que são criadas, transmitidas e transformadas pelo homem no decorrer do tempo
(ROSSETO-JR., 2014). O esporte, assim como a cultura, é considerado um fenômeno social, universal e
complexo. O esporte moderno teve origem no século XVIII, em escolas e universidades da Inglaterra,
como fator de educação e, posteriormente, foi levado a outros países devido ao seu valor educacional e
benefícios à saúde, alcançando assim a universalização e maximizando a socialização. Além disso, o
esporte é um fenômeno polissêmico e complexo, podendo apresentar significados variados para a
sociedade atual, como diversão, lazer, educação, exercício para a saúde e espetáculo midiático
(BOURDIEAU, 2003; ROSSETO-JR., 2014). Nesse último contexto, a globalização do esporte transcende as
barreiras de ideologias de gêneros, crenças religiosas, linguagem, etnias, sendo uma das únicas
atividades humanas a mobilizar bilhões de pessoas em megaeventos esportivos (PILATTI, 1999), como as
Olimpíadas e a Copa do Mundo de Futebol. Com grande apoio midiático, estratégias de marketing,
produção e comercialização de equipamentos esportivos, essa cultura globalizada possui grande alcance
e influência nas mais distintas camadas da sociedade atual, sendo um importante produto da indústria
cultural.

O basquetebol, criado em 1891 por Jim Naismith, professor de Educação Física do Springfield
College (Massachusetts, Estados Unidos), surgiu como uma alternativa indoor à prática de esportes ao ar
livre, dificultada durante o rigoroso inverno norte-americano (GRIFFITHS, 2010). No Brasil, primeiro país
sul-americano onde se praticou o basquetebol, o esporte foi trazido em 1896, pelo professor de artes
estadunidense Augusto Shaw, que montou a primeira equipe na Associação Atlética Mackenzie College,
em São Paulo (SANTOS, 2015). O jogo rapidamente se tornou um dos esportes mais populares do mundo
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durante o século XX, especialmente nos Estados Unidos, onde atualmente é reconhecido como parte
integrante da cultura nacional. A Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) foi criada em 1932, em
Genebra (Suíça), sendo inicialmente formada por oito países: Argentina, Checoslováquia, Grécia, Itália,
Letônia, Portugal, Romênia e Suíça (FIBA, 2018). A modalidade esportiva foi incluída pela primeira vez
nos Jogos Olímpicos de 1936, ocorridos na cidade de Berlim (Alemanha), sendo os Estados Unidos o país
vencedor da competição. Atualmente, a FIBA é composta por mais de 213 federações e estima-se que
cerca de 450 milhões de pessoas praticam o basquetebol em algum nível competitivo (FIBA, 2018). O
campeonato nacional estadunidense - National Basketball Association (NBA), organizado pela USA
Basketball Federation (USAB), é a liga mundial mais significativa dentro desse esporte, tanto em termos
de popularidade como em nível de competitividade. No Brasil, o atual campeonato nacional reconhecido
pela FIBA é o Novo Basquete Brasil (NBB), criado em 2008 em substituição ao antigo Campeonato
Nacional de Basquete.

A paixão e a idolatria entre o torcedor e a equipe de sua preferência muitas vezes transpassam o
limite do esporte, se tornando um instrumento de identificação coletiva e sendo parte integrante do
meio social. O uso de animais nos símbolos de associações esportivas fornece identidade, mostrando
diferenciação das outras instituições. Além disso, o uso de determinado animal como símbolo impõe o
atributo daquele animal (inteligência, velocidade, força, ferocidade, agressividade, etc.) a essa
instituição, o que é importante em atividades de alta competitividade. Outro ponto relevante é o uso de
animais como ferramentas importantes de merchandising, sendo uma grande estratégia de marketing e
relações públicas. Os animais são geralmente adotados em nomes, logotipos e mascotes pelas
instituições esportivas. Como o basquetebol é um dos esportes mais populares do mundo, não se faz
uma exceção a essa regra, com diversos animais representados nos símbolos das equipes, como é o caso
de equipes mundialmente famosas como o Chicago Bulls e o Charlotte Hornets, ambas dos Estados
Unidos. Assim, este trabalho tem por objetivo realizar um levantamento da fauna encontrada nos
escudos (logotipos) das principais equipes de basquetebol dos Estados Unidos e do Brasil, relacionando
o possível motivo de sua adoção por parte das agremiações.

Material e métodos

O levantamento da fauna presente nos escudos das equipes profissionais de basquetebol
masculinas foi realizado com base nas franquias/clubes que disputam os dois principais campeonatos
desse esporte nos Estados Unidos, organizados pela National Basketball Association, a NBA e a D-League
(NBA Development League), e os dois principais torneios brasileiros, organizados pela Liga Nacional de
Basquete (LNB), o Novo Basquete Brasil (NBB) e a Liga Ouro de Basquete. Foram consideradas apenas as
equipes que disputam o torneio desde suas respectivas criações. A NBA foi criada em 1946; já a D-
League foi criada em 2001, com o nome de National Basketball Development League (NBDL), passando a
se chamar D-League a partir de 2005. O NBB foi fundado em 2008 e a Liga Ouro de Basquete em 2013,
se tornando o campeonato de acesso das equipes para o NBB.

Os animais ilustrados nos emblemas das equipes foram identificados no menor nível taxonômico
possível, baseado nas artes das ilustrações e nas informações contidas nas homepages das instituições,
quando existentes, e em sites jornalísticos locais com reportagens acerca da equipe em questão;
representações do homem (Homo sapiens Linnaeus, 1758) não foram consideradas neste levantamento.
Somente os logos oficiais registrados nos sites da NBA (nba.com) e da LNB (lnb.com.br) foram
considerados neste estudo. Equipes que se encontram em licenciamento ou foram extintas, mas que
disputaram pelo menos uma edição dos campeonatos considerados, foram incluídas nas análises.
Informações relevantes para a elaboração da discussão, como motivação da escolha dos símbolos,
fidelidade da ilustração dos táxons, distribuição geográfica e hábitats, estado de conservação e possível
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uso no ensino e preservação das espécies foram consideradas para a análise e serão debatidas ao longo
do texto. Para consideração do estado de conservação das espécies foi utilizado o catálogo ‘Lista
Vermelha de Espécies Ameaçadas’, organizado pela União Internacional para a Conservação da Natureza
e dos Recursos Naturais (IUCN).

Resultados e discussão

Foi analisado um total de 114 equipes de basquetebol, sendo 71 norte-americanas - 45 da NBA
(15 delas extintas) e 26 da D-League - e 43 brasileiras do NBB e/ou Liga Ouro. Os campeonatos norte-
americanos não possuem acesso/descenso de equipes entre as principais ligas; já no Brasil, as duas
piores colocadas da NBB são rebaixadas à Liga Ouro, assim como as duas melhores da Liga Ouro sobem
para o NBB. Desse total, 35 possuem alguma espécie de animal figurada em seu escudo, sendo 24 norte-
americanas, o que representa 34% do total de equipes dos Estados Unidos, e 11 brasileiras, refletindo
25% das equipes do Brasil (Tabelas I-II). Uma das equipes brasileiras, o Bauru Basket, possui um animal
mitológico em seu emblema, não classificável nas categorias taxonômicas biológicas e, por isso, não foi
incluído nas análises, apesar de mencionado no texto. Abaixo, os símbolos são analisados
individualmente em cada equipe, sendo feitos comentários não só ao táxon ao qual pertence, mas
também quanto à sua fidelidade taxonômica e motivação da escolha.

Equipes norte-americanas

A equipe do Atlanta Hawks foi fundada em 1946, como Tri-Cities Blackhawks, na região das
cidades de Moline e Rock Island, ambas no Estado de Illinois, e Davenport, no Estado de Iowa, as quais
são conhecidas como as cidades trigêmeas (Tri Cities). Desde 1968 a equipe está sediada na cidade de
Atlanta (Georgia). Tanto o escudo como o antigo nome (Blackhawks) fazem alusão a um gavião, mas sua
escolha está relacionada a uma homenagem ao chefe indígena Black Hawk da tribo estadunidense dos
Sauk, que vivia na região de Iowa. No entanto, com a mudança de sede, o nome foi encurtado apenas
para Hawks. Existem pelo menos 17 espécies de gaviões nos Estados Unidos, 11 delas podendo ser
encontradas em todo o Canadá e Estados Unidos (BNA, 2018). Diversas mudanças ocorreram nos
logotipos da equipe ao longo dos anos (Figuras 1-3). Porém, as características ilustradas no logotipo do
período de 1995 a 2015 (Figura 2), como o corpo ferruginoso, as regiões mais escuras na área patagial e
nas margens internas das asas (incluindo as rêmiges primárias), além da grande envergadura das asas,
indicam que possivelmente é uma representação do gavião-ferrugem - Buteo regalis (Gray, 1844)
(Accipitriformes: Accipitridae). Essa espécie é uma das maiores aves de rapina do território
estadunidense, sendo endêmica no país. No entanto, o gavião-ferrugem possui uma plumagem mais
esbranquiçada na região do peito, não representada na ilustração, o que impossibilita uma identificação
com total precisão. Essa ave é comumente encontrada em cercas, postes e árvores próximas às rodovias,
sendo uma das espécies mais utilizadas na falcoaria mundial (ASH, 2017). O escudo anterior (Figura 1)
trazia um gavião totalmente vermelho, que é a principal cor da equipe, quicando uma bola de
basquetebol; já o escudo mais atual modernizado (Figura 3) faz alusão à uma cabeça de gavião não
identificável (apenas o contorno da cabeça é representado) dentro de uma roda vermelha com o nome
da equipe. Da mesma forma, a equipe do Erie BayHawks, que participa da D-League e foi criada em 2008
na cidade de Erie (Pensilvânia), sendo atualmente afiliada à equipe do Atlanta Hawks, traz em seu
símbolo a representação de um gavião de cabeça vermelha e asas negras, aparentemente em posição de
ataque a uma possível presa, e que pode representar um B. regalis, assim como sua franquia (Figura 4).
O nome é uma alusão à Baía Presque Isle, na qual se encontra a cidade, com o gavião representando a
vida selvagem e a história naval de Erie, já que os mesmos eram utilizados para mandar mensagens
importantes durante as expedições navais.
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O Charlotte Hornets, equipe criada em 1988 na cidade de Charlotte (Carolina do Norte), é
representada tanto em seu logotipo quanto no nome da equipe por uma vespa (hornet, em inglês). O
nome está relacionado ao apelido de vespeiro (hornet's nest, em inglês) dado à cidade de Charlotte pelo
general britânico Lord Cornwallis, que durante a Revolução Americana encontrou bastante resistência no
local e descreveu a cidade como um "vespeiro de rebeliões". O logotipo traz ao longo de sua história
uma vespa estilizada nas cores azul e roxo, principais cores da equipe (Figuras 5-6). O primeiro logotipo
(Figura 5) traz uma vespa com apenas dois pares de pernas (e não três, como deveria ser nos
representantes do subfilo Hexapoda) e um par de asas (característica das ordens Diptera e Strepsiptera,
mas não da ordem Hymenoptera), sendo assim uma vespa antropomórfica não identificável, com mãos
e pernas humanas quicando uma bola de basquetebol; já o escudo atual (Figura 6) traz uma
representação de uma vespa estilizada, onde o abdome se assemelha a uma bola de basquetebol, com
destaque para o ferrão pronunciado, também não identificável. O grupo de vespas conhecido como
hornets são as maiores vespas eussociais e pertencem ao gênero Vespa Linnaeus, 1758 (Hymenoptera:
Vespidae: Vespinae), que possui 22 espécies distribuídas em todo o mundo. A espécie mais amplamente
difundida é a vespa européia da espécie V. crabo Linnaeus, 1758, originalmente com ocorrência na
Eurásia, mas que foi introduzida na América do Norte em meados do século XIX (ARCHER, 2012), sendo a
única espécie do gênero com ocorrência no território estadunidense. No entanto, nos Estados Unidos as
vespas sociais nativas pertencentes ao gênero Dolichovespula Rohwer, 1916 (Hymenoptera: Vespidae:
Vespinae), sendo comumente chamadas de hornets, apesar de serem vespas do tipo yellowjacket
(incluídas nos gêneros Vespula Thomson, 1859 e Dolichovespula). Assim, baseado na ilustração estilizada
presente em ambos os logotipos da equipe, não é possível determinar o gênero da espécie
representada; possivelmente o desenho faz referência a uma das seis espécies de Dolichovespula, cujos
sentada;

2

www.revistaabruxa.com

5Leandro Lourenço Dumas

4

1

3

Figuras 1-4. Escudos das equipes de basquetebol norte-americanas. 1. Atlanta Hawks, temporada 1969/70; 2. Atlanta
Hawks, temporadas 1995/96 a 2004/05; 3. Atlanta Hawks, temporadas 2005/06 a 2017/18 (atual); 4. Erie Bayhawks,
temporada 2017/18 (atual).

A Bruxa 2(5): 1-31, 2018



representantes são bastante agressivos e amplamente distribuídos em toda a América do Norte (KIMSEY

& CARPENTER, 2012). Já a equipe do Greensboro Swarm, equipe da D-League afiliada ao Charlotte Hornets
e criada em 2016 em Greensboro (Carolina do Norte), possui em seu símbolo apenas um abdome de
vespa azul com um ferrão pontiagudo (Figura 7). O presidente dos Hornets afirmou que o nome swarm
(enxame, em português) denota conjunto, e não descreve apenas um grupo de hornets, mas se refere à
uma grande reunião de extrema força.

A equipe do Chicago Bulls, fundada em 1966 na cidade de Chicago (Illinois), tem a cabeça de um
touro na cor vermelha, mesma do clube, ilustrada em seu logotipo. Chicago é considerada a capital
mundial da carne, sendo sede de diversas empresas que industrializavam carne bovina. Assim, o dono
da equipe à época de sua criação, Richard Klein, queria um nome para a equipe que representasse bem
essa característica. Dessa forma, optou pelo nome Bulls diante das opções originais Matadors
(matadores) e Toreadors (toureiros). O touro - Bos taurus Linneaus, 1758 (Artiodactyla: Bovidae:
Bovinae), além disso, representa força e poder, segundo o próprio Richard Klein, características essas
que queria para sua equipe. O touro tem uma representação marcante nos Estados Unidos, sendo
associado, inclusive, ao mundo financeiro de Wall Street em Nova Iorque, onde há uma estátua em
bronze do animal chamada de Charging Bull. O logotipo da equipe não passou por muitas modificações
desde sua criação (Figura 8). O Windy City Bulls, fundado em 2016 em Hoffman Estates (Illinois) e
afiliado ao Chicago Bulls, disputa a D-League e tem em seu nome e escudo um touro representado. O
logotipo também traz uma cabeça de um touro vermelho, assim como a franquia à qual está afiliada
(Figura 9).

A equipe do Dallas Mavericks está situada na cidade de Dallas (Texas) desde a sua criação em
1980. O nome maverick, que significa uma pessoa pouco ortodoxa ou independente, certamente reflete
a tradição do Velho Oeste norte-americano, já que o Estado do Texas é considerado a capital dos
cowboys. O antigo logotipo trazia a letra M e um chapéu de vaqueiro branco bem tradicional do Velho
Oeste, mas o logotipo atual traz, desde o ano de 2001, uma boa representação da cabeça de um
garanhão (cavalo reprodutor) posicionada à frente de uma bola de basquetebol azul e uma meia-lua na
parte superior (Figura 10). O uso do cavalo - Equus ferus caballus Linnaeus, 1758 (Perissodactyla:
Equidae) - como símbolo atual obviamente está relacionada à tradição dos vaqueiros do Texas. O Detroit
Pistons, fundado em 1941 no Estado de Indiana e posteriormente sediado em Detroit (Michigan) tinha
em seu logotipo utilizado entre 1996 e 2005 a cabeça de um cavalo negro em chamas (Figura 11), uma
alusão ao nome piston, referente aos primeiros proprietários que eram fabricantes de pistões de
motores de automóveis e locomotivas. A unidade utilizada para medir a força de um motor é a
escondido
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Figuras 5-7. Escudos das equipes de basquetebol norte-americanas. 5. Charlotte Hornets, temporadas 1988/89 a 2001/02;
6. Charlotte Hornets, temporadas 2014/15 a 2017/18 (atual); 7. Greensboro Swarm, temporada 2016/17 a 2017/18 (atual).
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“potência de cavalo” (horse power, em inglês). Atualmente nenhum animal é representado no emblema
da equipe.

O Fort Wayne Mad Ants, equipe da D-League afiliada ao Indiana Pacers e fundada em 2007 na
cidade de Fort Wayne (Indiana), utiliza uma formiga vermelha em seu logotipo. A escolha do nome foi
feita por intermédio de um concurso local, cujas opções eram Lightning, Fire, Coyotes e Mad Ants. A
escolha foi influenciada pelo nome do forte e do fundador da cidade, General "Mad" Anthony Wayne
("Ant" como uma abreviação de Anthony). O logotipo traz uma formiga com cabeça e corpo vermelhos e
detalhes em preto, com antenas geniculadas, mandíbulas fortes e abdome que lembra uma bola de
basquetebol (as pernas não estão representadas) (Figura 12). Apesar de não se poder identificar o táxon
além do nível de família com base apenas na bonita e estilizada ilustração, o presidente da equipe, Jeff
Potter, em uma entrevista a um site em 2015, afirmou que as cores da equipe (vermelho e amarelo)
foram escolhidas com base em uma espécie de formiga - "Nós procuramos uma série de tipos de
formigas diferentes e achamos uma mais adequada. Você conhece a formiga-de-fogo vermelha?“
(CAPUTO, 2015). Dessa forma, pode-se concluir que ele falava das formigas lava-pés (fire ants, em inglês),
que pertencem ao gênero Solenopsis Westwood, 1840 (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae). Essas
formigas são conhecidas por construírem grandes formigueiros, especialmente em locais abertos como
gramados e estradas, sendo únicas por possuírem uma mistura de alcaloides e proteínas alergênicas
aliadas a seu veneno, o que provoca uma picada bastante dolorida e um comportamento agressivo (DOS

SANTOS-PINTO et al., 2012). As espécies de formigas lava-pés são difíceis de determinar por
morfologia/taxonomia tradicional, devido aos caracteres serem variáveis e inconspícuos, além de haver
um número ainda indeterminado de espécies intercruzantes (PITTS et al., 2005), mas possivelmente Jeff
Potter relatava a espécie S. invicta Buren, 1972, uma invasora oriunda da América do Sul e que se tornou
ponto
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Figuras 8-11. Escudos das equipes de basquetebol norte-americanas. 8. Chicago Bulls, temporadas
1966/67 a 2017/18 (atual); 9. Windy City Bulls, temporadas 2016/17 a 2017/18 (atual); 10. Dallas
Mavericks, temporadas 2001/02 a 2017/18 (atual); 11. Detroit Pistons, temporadas 1996/97 a 2004/05.
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praga nos Estados Unidos, com forte e dolorosa picada, já que as outras quatro espécies encontradas em
território norte-americano são menos hostis.

O Memphis Grizzlies foi originalmente fundado como Vancouver Grizzlies, em 1995, na cidade de
Vancouver, Canadá, se mudando para Memphis (Tennessee) em 2001. A escolha do nome e do símbolo
foi pautada em uma votação local feita por um jornal de Vancouver, sendo o nome Grizzlies vencedor
em detrimento do nome Ravens. A presença comum de ursos-pardos (grizzly bear, em inglês) nas
montanhas locais (HAMILTON & AUSTIN, 2004) parece ter sido decisiva na escolha do nome. O antigo
logotipo do Vancouver Grizzlies traz uma bela ilustração de um urso-pardo - Ursus arctos Linneaus, 1758
(Carnivora: Ursidae) - mostrando os dentes e com garras longas e afiadas, típicas dessa espécie,
segurando uma bola de basquetebol (Figura 13); já o logotipo atual do Memphis Grizzlies traz uma
cabeça do urso-pardo estilizada, com padrões de sombras azuladas, mas com bem menos detalhes que
auxiliam na pronta identificação do animal (Figura 14). No entanto, é interessante notar que o mamífero
símbolo da província da Columbia Britânica, onde se localiza a cidade de Vancouver, é outra espécie de
urso - Ursus americanus kermodei Hornaday, 1905 (spirit bear, em inglês), caracterizada por ter parte de
sua pequena população localizada em três ilhas da província, de coloração esbranquiçada (não albinos -
olhos e pele são pigmentados). As ilustrações e o nome da equipe, no entanto, fazem claramente alusão
ao urso-pardo, e não ao urso símbolo da província da Columbia Britânica. A outra equipe de Memphis, o
Memphis Hustle, afiliada aos Grizzlies desde 2017 e que disputa a D-League, possui o escudo laranja,
formando um contorno que remete a uma cabeça de um urso não identificável (Figura 15).
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Figura 12. Escudo da equipe de basquetebol norte-americana
Fort Wayne Mad Ants, temporadas 2006/07 a 2017/18 (atual).

13 14 15

Figuras 13-15. Escudos das equipes de basquetebol norte-americanas. 13. Vancouver Grizzlies, temporadas
2001/02 a 2003/04; 14. Menphis Grizzlies, temporadas 2004/05 a 2017/18 (atual); 15. Menphis Hustle, temporada
2017/18 (atual).
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A equipe do Milwaukee Bucks, fundada em 1968 em Milwaukee (Wisconsin), teve seu nome e
símbolo escolhido por meio de um concurso local. O nome mais votado foi Robins, em alusão ao
pequeno pássaro canoro que é o símbolo do Estado de Wisconsin, Turdus migratorius Linnaeus, 1766
(Passeriformes: Turdidae), porém o escolhido foi o segundo colocado, Bucks (machos de cariacu ou
veado-de-cauda-branca). A escolha foi pautada na presença maciça desse animal em Wisconsin, tendo
inclusive o estado uma grande tradição na prática de sua caça esportiva. Além disso, os veados-de-
cauda-branca são excelentes puladores, ágeis, rápidos e espirituosos, características fundamentais para
jogadores de basquetebol. O cariacu, Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780) (Artioactyla:
Cervidae), possui um complexo de 38 subespécies que se distribuem do Canadá até o norte da América
do Sul (SMITH, 1991; MENDES-OLIVEIRA et al., 2011). O primeiro logotipo trazia um macho de cariacu (não
identificável com base apenas na ilustração) sentado sobre o nome da equipe e segurando uma bola de
basquetebol (Figura 16); já a partir de 1993 apenas a cabeça do animal passou a ser representada, com
maiores detalhes como a região do pescoço abaixo da cabeça, a porção interna das orelhas e parte do
focinho esbranquiçadas, coloração bem característica do animal (Figuras 17-18). O Wisconsin Herd,
recentemente criado, em 2017, pelo Milwaukee Bucks, está sediado em Oshkosh, Wisconsin, e disputa a
D-League. Assim como a franquia à qual está afiliada, seu símbolo é bastante parecido, mas traz três
cabeças de cariacu, ao invés de apenas uma (Figura 19).

A equipe do Maine Red Claws, com sede em Portland, Maine, foi criada em 2009 e atualmente
disputa a D-League, sendo afiliada ao Boston Celtics. O nome foi eleito após um concurso local, sendo
escolhido em detrimento de opções como Beacons (farol), Crushers (trituradores), Destroyers
escondidinho
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Figuras 16-19. Escudos das equipes de basquetebol norte-americanas. 16. Milwaukee Bucks,
temporadas 1968/69 a 1992/93; 17. Milwaukee Bucks, temporadas 1993/94 a 2014/15; 18. Milwaukee
Bucks, temporadas 2015/16 a 2017/18 (atual); 19. Wisconsin Herd, temporada 2017/18 (atual).
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(destruidores) e Traps (armadilhas). O nome é uma homenagem ao Estado do Maine, mundialmente
conhecido pela sua tradição em pescados e frutos do mar, especialmente na indústria da lagosta (daí o
nome Red Claws, garras vermelhas em português). O logotipo traz uma lagosta-americana vermelha
muito bem ilustrada, com corpo dividido em placas características de artrópodes, quelas e urópodes
bem desenhados, e com bolas de basquetebol no ápice de suas antenas (Figura 20). A lagosta
representada pertence à espécie Homarus americanus Milne-Edwards, 1837 (Decapoda: Astacidae:
Nephropidae), caracterizada por suas grandes quelas e por ser um dos maiores crustáceos conhecidos
(pode chegar até 20 Kg e 1 m de comprimento), com coloração que pode variar do azul-esverdeado ao
castanho (a cor vermelha só se manifesta após o cozimento, pois o calor libera os pigmentos
carotenoides das proteínas que os ocultam). Essa espécie possui distribuição restrita à costa atlântica
dos Estados Unidos, com maior abundância nas águas frias da costa do Maine e Massachusetts
(THUNBERG, 2007).

O Minnesota Timberwolves, fundado em 1989 em Minneapolis (Minnesota), teve o nome
escolhido em um concurso local, superando a segunda opção (Polars). Dentre os principais motivos para
a escolha do lobo-cinzento (timber wolf, em inglês) como símbolo do clube, destacam-se: (1) Minnesota
é o estado que apresenta uma das maiores populações de lobos-cinzentos dos Estados Unidos; (2) o
estado é sede do International Wolf Center, um centro de pesquisa especializado no estudo de lobos,
com uma grande área de exibição desses animais; (3) tanto o Zoológico como o Museu de Ciências dão
grandes destaque para os lobos-cinzentos em suas exposições. Assim, esses animais são bastante
apreciados e respeitados pela população do estado. O lobo-cinzento, Canis lupus Linnaeus, 1758
(Carnivora: Canidae), possui uma taxonomia bastante controversa e, juntamente com o lobo vermelho -
C. rufus (Audubon & Bachman, 1851), pode apresentar até 27 subespécies na literatura (NOWAK, 1995).
No entanto, uma dessas subespécies, C. lycaon Schreber, 1775, foi recentemente elevada ao status de
espécie com base em análises de dados moleculares e morfológicos (CHAMBERS et al., 2012). MECH (2010)
afirma que a identidade taxonômica da população de lobos de Minnesota e da região dos Grandes Lagos
é bastante controversa. Com base em informações morfológica e genética dessa população, ele conclui
que a população local consiste em lobos-cinzentos (C. lupus) no oeste e um tipo oriental (C. lycaon) no
leste, mas com híbridos dessas espécies na maior parte do estado. Assim, é bastante difícil, com base
apenas nas ilustrações dos escudos, determinar se a inspiração veio de uma ou outra espécie, ou até
mesmo de um híbrido entre elas. Todos os logotipos ao longo da história do clube trazem uma cabeça
de lobo-cinzento (Figuras 21-23), sendo que no símbolo utilizado entre 1996 e 2017, além da bela
ilustração da cabeça do lobo, ainda havia uma fileira de pinheiros, Pinus L. (Pinales: Pinaceae), típicos
das florestas de Minnesota e árvore símbolo do estado (Figura 22). No atual logotipo há um lobo em
ponto
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Figura 20. Escudos das equipes de basquetebol norte-americanas.
Maine Red Claws, temporadas 2008/09 a 2017/18 (atual).
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tons azulados uivando em direção à Estrela do Norte (Figura 23). Da mesma forma, o Iowa Wolves
(fundado em 2007 originalmente como Iowa Energy, em Des Moines, Iowa), afiliado ao Timberwolves e
que disputa a D-League, possui em seu símbolo um lobo-cinzento em design bastante similar ao logotipo
atual de sua franquia (Figura 24).

O New Orleans Pelicans foi fundado em 2003 como New Orleans Hornets, quando a equipe foi
transferida de Charlotte, Carolina do Norte, para a cidade de Nova Orleans, Louisiana. O nome Pelicans
foi atribuído ao time depois que o nome Hornets foi devolvido à nova equipe criada em Charlotte, que
se chamava Charlotte Bobcats. A inspiração para o nome e símbolo da equipe veio do fato de os
pelicanos-pardos serem a ave símbolo do Estado de Louisiana; a presença da ave é bastante comum
devido ao grande número de áreas alagadas no local, como pântanos e bayous (curso d'água pantanoso
típico do sul dos Estados Unidos), que servem de habitat para esses animais. O pelicano-pardo,
Pelecanus occidentalis Linnaeus, 1766 (Pelecaniformes: Pelecanidae), é uma das aves mais comuns
encontrada na região costeira do sul e do oeste dos Estados Unidos, mas possui ampla distribuição em
toda a América, tanto na área costeira do Pacífico, aonde chega até o litoral chileno, quanto na do
Atlântico, sendo abrangente na área do Caribe e chegando até a foz do Rio Amazonas, no norte da
América do Sul (DEL HOYO et al., 1992). O logotipo da equipe traz uma cabeça branca de pelicano-pardo
com as asas abertas em marrom, sendo sua margem inferior sombreada de azul, e um bico vermelho,
cores bem características da espécie (Figura 25).

O Reno Bighorns tem sede na cidade de Reno, Nevada, sendo afiliado ao Sacramento Kings.
Criado em 2008, disputa a D-League. A escolha do nome (bighorns, chifres grandes) foi pautada na
escondido
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Figuras 21-24. Escudos das equipes de basquetebol norte-americanas. 21. Minnesota Timberwolves,
temporadas 1989/90 a 1995/96; 22. Minnesota Timberwolves, temporadas 1996/97 a 2016/17; 23.
Minnesota Timberwolves, temporada 2017/18 (atual); 24. Iowa Wolves, temporada 2017/18 (atual).
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grande presença no Estado de Nevada do carneiro-selvagem, Ovis canadensis nelsoni Merrian, 1897
(Artiodactyla: Bovidae: Caprinae), uma das três subespécies de O. canadensis Shaw, 1804. O animal é
considerado símbolo do Estado de Nevada, sendo nativo das regiões de deserto do sudoeste americano
e do noroeste do México (MCTAGGART-COWAN, 1940). Eles são capazes de escalar o terreno íngreme e
rochoso das montanhas do deserto com rapidez e agilidade. O logotipo é representado por uma cabeça
de carneiro grande, bem ilustrada, com grandes chifres, em tons de preto e branco, com contorno roxo,
mesmas cores da equipe (Figura 26).

A equipe do Rio Grande Valley Vipers está sediada em Hidalgo, Texas, tendo sido criada em 2007.
Atualmente é afiliada ao Houston Rockets e disputa a D-League. O nome Vipers remete às cobras
venenosas da família Viperidae; no entanto, o logotipo traz uma cobra não identificável enrolada em
uma bola de basquetebol (Figura 27). O padrão de coloração acinzentado, coberto dorsalmente por
manchas negras em forma de diamante, parece remeter à cascavel-diamante-ocidental, Crotalus atrox
Baird & Girard, 1853 (Squamata: Serpentes: Viperidae), uma serpente bastante comum nas áreas
desérticas do Texas e em todo o sudoeste dos Estados Unidos e noroeste do México. Essa espécie é
responsável pela maioria das mortes ocasionadas por picadas de cobra no país (NORRIS, 2004). No
entanto, a ausência de um chocalho no fim do corpo e, principalmente, a cabeça quadrada, que é mais
comum em pítons (Boidae) - ao passo que nos Viperidae ela é mais triangular - não caracterizam a
ilustração como uma cascavel-diamante. Assim, não é possível identificar a espécie de Serpentes
ilustrada no logotipo da equipe, já que informações adicionais que motivaram a escolha do escudo não
são fornecidas.
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Figuras 25-26. Escudos das equipes de basquetebol norte-americanas. 25. New Orleans Pelecans, temporadas
2013/14 a 2017/18 (atual); 26. Reno Bighorns, temporadas 2007/08 a 2017/18 (atual).

Figura 27. Escudos das equipes de basquetebol norte-americanas.
Rio Grande Valley Vipers, temporadas 2006/07 a 2017/18 (atual).
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A equipe do Toronto Raptors, fundada na cidade de Toronto, Ontário (Canadá), em 1994, teve
seu nome e símbolo escolhidos por intermédio de uma votação popular local. O nome Raptors saiu
vencedor diante de várias opções como, Dragons (dragões), Bobcats (lince-pardo), Hogs (porcos) e
Beavers (castores). A influência para a escolha veio do grande sucesso do filme "Jurassic Park – Parque
dos Dinossauros", lançado em 1993 e dirigido por Steven Spielberg. O nome Raptors é uma referência às
espécies de médio porte de dinossauros terópodes pertencentes ao gênero Velociraptor Osbom, 1924
(Saurischia: Theropoda: Dromaeosauridae). O velocirraptor é um dos gêneros de dinossauro mais
familiares para o público em geral, devido ao seu papel proeminente em "Jurassic Park". No entanto, as
duas espécies descritas para esse gênero - V. mongolienses Osborn, 1924 e V. osmolskae Godefroit,
Currie, Li, Shang & Dong, 2008, são registradas apenas para a Mongólia (Ásia), não tendo sido
encontradas no Novo Mundo (GODEFROIT et al., 2008). O logotipo original trazia um dinossauro terópode
vermelho, que é a principal cor da equipe, quicando uma bola de basquetebol (Figura 28); no entanto, a
imagem parece mais fazer alusão a um Tyrannosaurus rex Osborn, 1905 (Saurischia: Theropoda:
Tyrannosauridae: Tyrannosaurinae) do que a um Velociraptor. Mas, ao se observar cuidadosamente a
ilustração, nota-se na região das pernas que uma das três garras está levantada, enquanto as outras
duas se encontram apoiadas no chão. Essa característica é típica de espécies da família
Dromaeosauridae (e outras do clado Paraves) que possuíam didactilia funcional, ao passo que a maioria
dos outros terópodes (incluindo os tiranossauros) andava com os três dedos em contato com o solo (LI

et al., 2007). O atual logotipo traz apenas uma bola de basquetebol prateada com as marcas de garras
inferidas por um possível dinossauro (Figura 29). O Raptors 905, criado em 2015, na cidade de
Mississauga, Ontário (Canadá), é afiliado ao Toronto Raptors e possui marcas de garras (possivelmente
de velocirraptores) em seu símbolo, assim como no logotipo atual da franquia principal (Figura 30).

Dentre as 15 equipes que já participaram da NBA, mas foram extintas, duas tiveram animais
representados em seus nomes e logotipos. O Chicago Stags (Chicago, Illinois) participou da liga entre os
anos de 1946 e 1950. Seu logotipo traz uma cabeça de veado (Cervidae) acima de uma bola de
basquetebol (Figura 31), mas o mesmo não pode ser distinguido entre as duas espécies nativas da
América do Norte - o veado-de-cauda-branca, Odocoileus virginianus, espécie presente no logotipo dos
Milwaukee Bucks, e o veado-mula, O. hemionus (Rafinesque, 1817), apenas com base na ilustração.
Considerando apenas o padrão de distribuição de ambas as espécies, o veado-mula, com ocorrência
restrita à porção oeste da América do Norte, não possui registro natural para a área de Illinois, o que
ponto
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Figuras 28-30. Escudos das equipes de basquetebol norte-americanas. 28. Toronto Raptors, temporadas 1995/96 a
2014/15; 29. Toronto Raptors, temporadas 2015/16 a 2017/18 (atual); 30. Raptors 905, temporadas 2015/16 a
2017/18 (atual).
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pode indicar que a representação seja relativa ao veado-de-cauda-branca. O Toronto Huskies (Toronto,
Ontário, Canadá), que disputou apenas a temporada de 1946-47, teve em seu logotipo um cão, Canis
lupus famliaris Linnaeus, 1758 (Carnivora: Canidae), da raça husky siberiano (Figura 32). As equipes do
Detroit Falcons (temporada 1946-47) e Waterloo Hawks (temporada de 1949-50), apesar de trazerem
nomes de animais em suas franquias (falcão e gavião, respectivamente), não tiveram ilustrações de
animais em seus emblemas.

A atual franquia do Charlotte Hornets foi criada em 2003, já que a anterior, fundada em 1988,
mudou sua sede para Nova Orleans em 2002, se transformando inicialmente em New Orleans Hornets
(Figura 33) e que em 2013 foi rebatizada para New Orleans Pelicans, como já mencionado acima. Para
não ficar sem equipe na cidade, foi criada, em 2003, a franquia do Charlotte Bobcats, que trazia em seu
logotipo a cabeça avermelhada de um lince-pardo - Lynx rufus Schreber, 1777 (Carnivora: Felidae) (Figura
34). O lince-pardo atualmente conta com 13 subespécies nativas da América do Norte, distribuídas do
sul do Canadá até o norte do México. Acredita-se que áreas como o sul de Minnesota, o leste da Dakota
do Sul e a maior parte do Missouri, deixaram de ser habitadas por causa de modernizações na
agricultura (NOWELL & JACKSON, 1996). No entanto, o nome parece não ter agradado muito aos antigos fãs
dos Hornets de Charlotte e, com a liberação do nome por parte da franquia de Nova Orleans, o Charlotte
Bobcats se tornou novamente Charlotte Hornets.
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Figuras 31-32. Escudos das equipes de basquetebol norte-americanas. 31. Chicago Stags (extinta),
temporadas 1946/47 a 1949/50; 32. Toronto Huskies (extinta), temporada 1946/47.

33 34

Figuras 33-34. Escudos das equipes de basquetebol norte-americanas. 33. New Orleans Hornets
(atual New Orleans Pelicans), temporadas 2002/03 a 2006/07; 34. Charlotte Bobcats (atual
Charlotte Hornets), temporadas 2004/05 a 2013/14.
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Equipes brasileiras

A Associação de Basquete Cearense, fundada em 2012, na cidade de Fortaleza, Ceará, foi a
primeira equipe nordestina de basquetebol a participar do NBB. A equipe tem no seu logotipo atual a
cabeça de um carcará muito bem ilustrada, respeitando as cores do animal - cabeça branca, com topo
escuro bem característico, como um solidéu sobre a cabeça, e o bico adunco com a metade apical mais
clara (Figura 35). O carcará, Caracara plancus Miller, 1777 (Falconiformes: Falconidae), também é
utilizado pela equipe em seu site oficial (http://soucarcara.com.br), que traz a descrição "Carcará – o
símbolo da garra e da força do nosso estado". O carcará talvez seja a ave de rapina mais emblemática do
Brasil, sendo amplamente utilizado em diversas manifestações culturais, como na poesia, na música e na
literatura, principalmente no cotidiano do sertanejo do Nordeste brasileiro. Seus hábitos predatórios e a
capacidade de sobreviver em situações adversas, como nas áreas de seca e queimadas, são sempre
exaltados nos textos e canções. A ave ocorre em campos abertos, cerrados, borda de matas e inclusive
em centros urbanos de grandes cidades. O carcará possui uma distribuição geográfica ampla, que vai
desde o norte do Brasil até as Ilhas Malvinas, no sul da Argentina, ocupando grande variedade de
ecossistemas, exceto a Cordilheira dos Andes. Sua maior população se encontra no Sudeste e Nordeste
do Brasil (OLIVEIRA et al., 2014; WIKIAVES, 2018).
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Tabela I. Equipes norte-americanas com animais representados em seus escudos, incluindo a liga em que
participam, a etnoespécie representada e a identificação taxonômica mais precisa com base na ilustração e/ou
por inferência de acordo com o motivo da escolha. (*) = equipe mudou de nome (atual Charlotte Hornetts);
(**) = equipes extintas; ([?]) = identificação pouco precisa com base na ilustração e/ou por inferência.

Equipe Liga Etnoespécie ID mais precisa Classe

Atlanta Hawks NBA Gavião Buteo regalis [?] Aves

Charlotte Bobcats* NBA Lince-pardo Lynx rufus Mammalia

Charlotte Hornets NBA Vespa Dolichovespula [?] Insecta

Chicago Bulls NBA Touro Bos taurus Mammalia

Chicago Stags** NBA Veado Odocoileus Mammalia

Dallas Mavericks NBA Cavalo Equus ferus caballus Mammalia

Detroit Pistons NBA Cavalo Equus ferus caballus Mammalia

Erie Bayhawks D-League Gavião Buteo regalis [?] Aves

Fort Wayne Mad Ants D-League Formiga lava-pés Solenopsis Insecta

Greensboro Swarm D-League Vespa Vespidae Insecta

Iowa Wolves D-League Lobo-cinzento Canis lupus [?] Mammalia

Maine Red Claws D-League Lagosta-americana Homarus americanus Decapoda

Memphis Grizzlies NBA Urso-pardo Ursus arctos Mammalia

Memphis Hustle D-League Urso Ursidae Mammalia

Milwaukee Bucks NBA Veado cariacu Odocoileus virginianus Mammalia

Minnesota Timberwolves NBA Lobo-cinzento Canis lupus [?] Mammalia

New Orleans Pelicans NBA Pelicano-pardo Pelecanus occidentalis Aves

Raptors 905 D-League Velocirraptor [?] Velociraptor [?] Reptilia

Reno Bighorns D-League Carneiro-selvagem Ovis canadensis nelsoni Mammalia

Rio Grande Valley Vipers D-League Cobra Serpentes Reptilia

Toronto Huskies** NBA Cão doméstico Canis lupus familiaris Mammalia

Toronto Raptors NBA Velocirraptor [?] Velociraptor [?] Reptilia

Windy City Bulls D-League Touro Bos taurus Mammalia

Wisconsin Herd D-League Veado cariacu Odocoileus virginianus Mammalia

Leandro Lourenço Dumas

A Bruxa 2(5): 1-31, 2018



A equipe da Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau (Basquete Blumenau),
criada em 2003 na cidade de Blumenau, Santa Catarina, possui em seu escudo uma bela ilustração
estilizada da cabeça de um aracuã - Ortalis squamata (Lesson, 1829) (Galiformes: Cracidae) (Figura 36).
No entanto, o vermelho escuro presente na cabeça da ilustração não condiz com o marrom comumente
encontrado nos representantes da espécie. A escolha da ave tem relação com o fato do aracuã ter sido
escolhido em 2010 como ave-símbolo da cidade de Blumenau, onde a espécie é bastante comum em
diversos locais do município. Segundo o site do próprio clube
(http://basquetedeblumenau.blogspot.com.br), se "a ave é importante para a cidade, automaticamente,
ela se torna importante para o Basquete Blumenau. A nossa bandeira não é somente consagrar o
sucesso esportivo, mas sim glorificar o nome da nossa terra em todos os cantos do Brasil. Assim como a
característica principal da aracuã é fazer barulho, nós também queremos fazer barulho comemorando
vitórias, emocionando torcedores e ecoando gritos de títulos", destacando aqui o canto alto dessas aves,
similar a um carcarejo. O gênero Ortalis Wied-Neuwied, 1830 possui 15 espécies, sendo seis com
ocorrência para o Brasil; no entanto, a taxonomia do gênero ainda é bastante confusa, com muitas
dessas espécies sendo consideradas coespecíficas entre si por alguns autores. O. squamata já foi
considerada uma subespécie de O. guttata (Spix, 1825), mas foi recentemente elevada à categoria de
espécie, apesar da ausência de um estudo taxonômico formal que suporte essa decisão (PIACENTINI et
al., 2015; DEL HOYO, 2017). Essa espécie possui uma distribuição restrita às planícies da Mata Atlântica na
porção leste da Serra do Mar (SILVEIRA et al., 2017).

O Instituto Viver Basquetebol, conhecido como Brasília Basquete, foi fundado em 2000 na capital
federal e atualmente se encontra licenciado. O escudo da temporada 2010/2011 foi o primeiro a trazer a
representação do lobo-guará, Chrysocyon brachyurus Illiger, 1815 (Carnivora: Canidae), com o animal
segurando uma bola de basquetebol dentro de uma elipse vermelha; a ilustração, respeitando as cores
do animal (inclusive a parte interna esbranquiçada das orelhas grandes e o dorso escuro), permite a
pronta identificação como um lobo-guará (Figura 37). A partir da temporada 2011/12 o escudo foi
modernizado e simplificado, trazendo apenas a face do animal em uma postura mais agressiva, mas
ainda assim uma boa ilustração da espécie (Figura 38). A escolha da mascote e do novo símbolo da
equipe foi pautada em uma votação popular em 2009, com o lobo-guará sendo escolhido em
detrimento de outras espécies típicas do cerrado brasileiro, como o calango e a seriema. O lobo-guará é
uma espécie endêmica da região central da América do Sul, ocorrendo em todo cerrado brasileiro (e
esporadicamente em algumas áreas do Pantanal e da Mata Atlântica), terras baixas da Bolívia e Peru,
ponto
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Figuras 35-36. Escudos das equipes de basquetebol brasileiras. 35. Associação de Basquete Cearense,
temporadas 2015/16 a 2017/18 (atual); 36. APAB Blumenau, temporadas 2016/17 a 2017/18 (atual).
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alcançando os chacos paraguaios e, ocasionalmente, os pampas do Rio Grande do Sul, Uruguai e
Argentina (QUEIROLO et al., 2011). Muito comum nas áreas onde foi construída a cidade de Brasília, o
lobo-guará é considerado um dos símbolos do cerrado brasileiro (BERETA et al., 2017). Outra equipe da
cidade, o Brasília Búfalos, criada em 2018, possui em seu escudo a representação estilizada de uma
cabeça vermelha de um búfalo, Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758) (Artiodactyla: Bovidae) (Figura 39). O
búfalo tem origem asiática, mas atualmente encontra-se distribuído em todo o mundo devido a sua
domesticação para produção de carne e leite. Segundo seus dirigentes, a escolha do animal para o nome
e símbolo da nova equipe é pelo fato de o búfalo passar uma imagem de segurança, força e atitude.

A Associação Desportiva Brusque, fundada em 1989 na cidade de Brusque, Santa Catarina, possui
a cabeça branca de um marreco estilizada, com dentes serrados (apesar de ser uma ave, grupo que não
possui tais estruturas), em seu emblema (Figura 40). O marreco, Anas querquedula Linnaeus, 1758
(Anseriformes: Anatidae), é uma das espécies símbolo do município de Brusque, sendo muito utilizado
na culinária local, de influência alemã. A cidade realiza anualmente, em outubro, a Festa Nacional do
Marreco, que tem como principal atração pratos feitos com a ave. Assim, parece óbvia a escolha do
marreco como símbolo da equipe de basquetebol da cidade.

A Associação Mourãoense de Basquete, mas conhecida como Campo Mourão Basquete, teve sua
fundação em 2008 na cidade de Campo Mourão, no Paraná. Seu emblema atual, criado em 2016, traz
uma cabeça de leão, Panthera leo Linnaeus, 1758 (Carnivora: Felidae), estilizada na cor amarela (mesma
da equipe), com a juba formando uma bola de basquetebol (Figura 41). Com a alcunha de Leão do
Paraná, a escolha do animal foi apresentada em um vídeo pela diretoria da equipe que justificava da
seguinte maneira: "Forte, imponente, feroz e temido. Assim é o leão. Assim é Campo Mourão". O Rio
Claro Basquete surgiu em 1981 na cidade de Rio Claro, São Paulo. A equipe também tem uma cabeça de
leão representada no escudo na cor azul, a mesma da equipe (Figura 42). A utilização do leão pela
equipe possivelmente tem relação com a presença do animal no brasão do município de Rio Claro,
ponto
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Figuras 37-40. Escudos das equipes de basquetebol brasileiras. 37. IVB Brasília (extinta), temporada
2010/11; 38. IVB Brasília (extinta), temporadas 2011/12 a 2016/17; 39. Brasília Búfalos, temporada
2018 (atual); 40. AD Brusque, temporadas 2015/16 a 2017/18 (atual).
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apesar de não haver uma explicação oficial. A equipe do Sport Club do Recife é um clube de desportos
criado em Recife, Pernambuco, em 1905, com maior destaque na modalidade do futebol. A agremiação
também traz um leão em seu escudo, adotado a partir de 1919, sendo a ilustração baseada na heráldica
das armas escocesas (Figura 43). O Leão da Ilha, alcunha da equipe, adotou o leão após a conquista do
troféu Leão do Norte, em um torneio futebolístico disputado no ano de 1919 em Belém do Pará, até
então um forte centro de futebol do norte do país.

O Caxias do Sul Basquete tem sede na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, tendo sido
criado em 2006. A equipe traz em seu escudo a cabeça de um gambá estilizado em postura agressiva
(Figura 44). A escolha do gambá foi feita por intermédio de um concurso para a seleção da nova mascote
da equipe, superando três outras opções (nenhuma relacionada a um animal). André Fortunato da Silva,
autor da ilustração vencedora, afirma que a inspiração veio da presença dos animais em um terreno
baldio próximo à sua casa - "Foi a partir da observação desses simpáticos animaizinhos que sempre
aparecem em um terreno baldio ao lado da minha casa". Os gambás pertencem ao gênero Didelphis
Linnaeus, 1758 (Didelphimorpha: Didelphidae: Didelphinae), extensamente distribuídos no continente
americano, sendo reconhecidas cinco espécies para o Novo Mundo, quatro delas com ocorrência para
o Brasil. As espécies mais comuns, distribuídas por quase todo o território nacional, são o gambá-de-
orelha-branca, Didelphis albiventris Lund, 1840 (exceto na Amazônia) e o gambá-comum, D. marsupialis
Linnaeus, 1758 (desde o Canadá até o sul da Argentina). Com distribuição um pouco mais restrita às
áreas com remanescentes de florestas primárias e secundárias da Mata Atlântica e da Mata de
Araucária, o gambá-de-orelha-preta, Didelphis aurita Wied-Neuwied, 1826, também é nativo do Brasil.
Por fim, D. imperfecta Mondolfi & Pérez-Hernández, 1984 é restrita à parte central e norte da América
do Sul, incluindo a Amazônia brasileira (GARDNER, 2005). Com base na ilustração presente no escudo da
equipe, é difícil precisar qual a espécie ilustrada, já que maiores detalhes de coloração em partes do
corpo, como nas orelhas e na face, não são fornecidas. Possivelmente a mesma refere-se ao gambá-
comum, D. marsupialis.

A Liga Sorocabana de Basquete, criada em 1997, na cidade de Sorocaba, São Paulo, passou a
adotar em 2016 a imagem de um cavalo branco com crina alaranjada (Figura 45). O antigo mascote, não
representado em seu antigo escudo, era um lobo. A adoção do cavalo, Equus ferus caballus, tem forte
ligação com a história da cidade de Sorocaba. Dois cavalos heráldicos são representados no brasão da
cidade em alusão às feiras de muares (animais de carga, como mulas e burros) e cavalos comuns em
Sorocaba na época dos tropeiros, durante o fim do século XVIII e no século XIX.

www.revistaabruxa.com

18Leandro Lourenço Dumas

41 42 43

Figuras 41-43. Escudos das equipes de basquetebol brasileiras. 41. Associação Mourãoense de Basquete (Campo
Mourão Basquete), temporadas 2016/17 a 2017/18 (atual); 42. Rio Claro Basquete, temporadas 2015/16 a 2017/18
(atual); 43. Sport Club do Recife, escudo usado pelo time de futebol desde 1919 e adotado pela equipe de basquetebol.
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O Mogi das Cruzes Basquete, equipe da cidade de mesmo nome no Estado de São Paulo e
fundada em 1995, possui uma cabeça amarela de jaguatirica bem ilustrada em seu emblema. No
entanto, as manchas pretas características do animal são representadas na cor azul, em alusão às cores
da equipe, o azul e o amarelo, remetendo a uma bola de basquetebol na altura do pescoço (Figura 46).
De acordo com o site do clube (https://www.mogidascruzesbasquete.com.br), a escolha da jaguatirica,
Leopardus pardalis Linnaeus, 1758 (Carnivora: Felidae: Felinae) veio pela vontade de se escolher um
animal que representasse a cidade de Mogi - "entre os animais típicos da região, em especial da Serra do
Itapety, a jaguatirica traduz beleza, garra e determinação". A espécie ocorre desde o sul dos Estados
Unidos até o norte da Argentina, mas segundo WOZENCRAFT (2005) pelo menos 10 subespécies ocorrem
ao longo dessa distribuição, sendo L. pardalis mitis Curvier, 1820 a subespécie que ocorre na porção sul
e sudeste do Brasil, Argentina e Paraguai.

Por fim, o uso do dragão, um animal mitológico similar a um réptil e muito comum no imaginário
das pessoas, faz parte do emblema da Associação Bauru Basket Team (Figuras 47-48), equipe criada em
1994, na cidade de Bauru, São Paulo. O Dragão da Sem Limites, alcunha da equipe, adotou o dragão, um
animal cuspidor de fogo, para representar o calor de seu ginásio lotado, conhecido como Panela de
Pressão.
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Figuras 44-46. Escudos das equipes de basquetebol brasileiras. 44. Caxias do Sul Basquete, temporadas 2015/16 a 2017/18
(atual); 45. Liga Sorocabana de Basquete, temporadas 2016/17 a 2017/18 (atual); 46. Mogi das Cruzes Basquete,
temporadas 2016/17 a 2017/18 (atual).

Figuras 47-48. Escudos das equipes de basquetebol brasileiras. 47. Bauru Basket, temporadas
indeterminada a 2015/16; 48. Bauru Basket, temporadas 2016/17 a 2017/18 (atual).

47 48

A Bruxa 2(5): 1-31, 2018



Representatividade taxonômica

Considerando as 35 equipes com animais representados em seus escudos, apenas uma não pode
ser identificada pelo menos em nível de família. Apesar do nome da equipe (Rio Grande Valley Vipers)
indicar que a serpente representada trata-se de um integrante da família Viperidae, a ilustração possui
características de cobras de outras famílias, como o formato da cabeça similar à de um Boidae. Em todos
os outros casos a identificação pode ser feita com precisão ao menos em nível de família ou gênero. Em
25 casos foi possível identificar a espécie representada, seja por características presentes na ilustração
ou por informações obtidas em veículos informativos oficiais, como a homepage da equipe ou jornais e
revistas esportivas (Tabelas I-II).

Mesmo os invertebrados constituindo aproximadamente 95% de toda a diversidade do planeta
(LEWBART, 2011), pode-se notar uma enorme preferência pelo uso de vertebrados em seus símbolos por
parte das equipes (31 equipes, 88% do total). Apenas quatro equipes dos Estados Unidos
utilizaram invertebrados em seus escudos, todos pertencentes ao filo Arthropoda - três do subfilo
Hexapoda, ordem Hymenoptera (duas vespas e uma formiga), e um do subfilo Crustacea, ordem
Decapoda, infraordem Astacidae (uma lagosta-americana). A predileção por espécies de mamíferos é
nítida em ambos os países (22 equipes, 63% do total). No caso das espécies norte-americanas, foram
representadas nove em 14 equipes, de um total de 24 (58% das equipes). Já nas equipes brasileiras, esse
número é ainda mais evidente, com oito equipes e seis espécies representadas (70% das equipes). Logo
após, os grupos taxonômicos de vertebrados mais representados foram as aves, com três utilizações em
cada país (12% das equipes do Estados Unidos; 30% das equipes do Brasil) e os répteis, com três
ilustrações em equipes norte-americanas (9% das equipes) (Tabelas I-II).

A preferência pelos mamíferos possivelmente está relacionada com similaridades morfológicas e,
principalmente, comportamentais com o homem, já que nós também estamos incluídos nessa classe de
animais. Talvez a principal delas tenha relação com a prole de poucos filhotes e o cuidado parental com
a cria. Os traços fisionômicos de filhotes de mamíferos (como cabeça grande em relação ao resto do
corpo, olhos grandes, jeito desajeitado, etc.), a necessidade de grande cuidado parental, incluindo
muitas vezes ensinamentos por parte dos pais, a amamentação dos filhotes, entre outros, causa grande
simpatia nos humanos, despertando um sentimento paternalista protetor que temos com nossa própria
cria. Essa relação mais próxima do homem com os outros mamíferos data desde o surgimento da
escondida
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Equipe Liga Etnoespécie ID mais precisa Classificação

Basquete Cearense NBB Carcará Caracara plancus Aves

IVB Brasília NBB Lobo-guará Chrysocyon brachyurus Mammalia

Brasília Búfalos LO Búfalo Bubalus bubalis Mammalia

Basquete Blumenau LO Aracuã Ortalis squamata Aves

AD Brusque LO Marreco Anas querquedula Aves

Campo Mourão Basquete NBB / LO Leão Panthera leo Mammalia

Caxias do Sul Basquete NBB / LO Gambá Didelphis Mammalia

Liga Sorocabana NBB Cavalo Equus caballus Mammalia

Mogi das Cruzes Basquete NBB Jaguatirica Leopardus pardalis Mammalia

Rio Claro Basquete NBB / LO Leão Panthera leo Mammalia

Sport Club do Recife LO Leão Panthera leo Mammalia

Tabela II. Equipes brasileiras com animais representados em seus escudos, incluindo a liga em que participam,
a etnoespécie representada e a identificação taxonômica mais precisa com base na ilustração e/ou por
inferência de acordo com o motivo da escolha.
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agricultura e da civilização, no início do neolítico. A domesticação e criação dos mamíferos constituiu
papel fundamental na sustentação da cultura humana, servindo como fonte de alimentação, gerando
produtos secundários consumidos pelo homem e fornecendo energia para o trabalho e transporte. Além
disso, os mamíferos constituem os mais populares animais de estimação. Isso refletiu nas formas de
expressões culturais do homem, sendo os mamíferos um dos grupos de animais mais representados em
diversas manifestações. Isso pode ser notado nas artes, desde formas primitivas, como as pinturas
rupestres em cavernas, até mesmo nas primeiras formas modernas de pinturas, cujos animais mais
retratados constituem mamíferos (JONES, 2014). Em outras formas de manifestação cultural isso também
pode ser notado, como é o caso da literatura, da música e do cinema, da religião, e até mesmo nas
histórias em quadrinhos atuais (e.g., DA-SILVA et al., 2014).

No âmbito do esporte, a presença de mamíferos em símbolos de entidades esportivas e clubes
também é marcante. Em um estudo sobre a presença de animais em símbolos de clubes de futebol
brasileiros, DUMAS & DA-SILVA (2016) constataram a maior presença desse grupo nos escudos das
agremiações. Chama a atenção o baixo número de aves utilizadas pelas equipes de basquetebol, que
geralmente rivalizam com os mamíferos em número absoluto de representações nas distintas
manifestações culturais, incluindo nas representações esportivas (e.g., STRAUBE, 2010; DUMAS & DA-SILVA,
2016).

Há uma preferência dentre os táxons representados pelo uso de animais predadores em ambos
os países - 16 espécies em 21 equipes (15 nos Estados Unidos, seis no Brasil) (Tabela III), o que é
esperado de uma atividade esportiva com alto grau de competitividade e rivalidade. Desse total, oito
espécies representadas em 12 equipes são superpredadores (predadores de topo ou predadores alfa),
ou seja, estão no topo da cadeia alimentar por sua grande capacidade e eficiência na caça. Com maior
destaque estão os felinos [três espécies em cinco equipes - Leopardus pardalis (jaguatirica) e Panthera
leo (leão), em quatro equipes brasileiras, e Lynx rufus (lince-pardo), em uma equipe norte-americana] e
as aves de rapinas [duas espécies em três equipes - Buteo regalis (gavião-ferrugem), em duas equipes
norte-americanas, e Caracara plancus (carcará), em uma equipe brasileira]. Outros superpredadores
com mais de uma representação são o lobo-cinzento (Canis lupus; duas equipes norte-americanas) e os
ursos (Ursus arctos e Ursidae; duas equipes norte-americanas). O grande número de predadores está
associado às características desses animais, como força, velocidade, agilidade, destreza e ferocidade, o
que, de certa forma, é indiretamente transferida à imagem da equipe nas quais são representadas. Os
animais representados, em muitas equipes, são representados em posturas de ataque ou com traços de
agressividade, como se tivessem intimidando seu adversário (Figuras 4, 8-9, 13, 22, 25, 28, 34-35, 38,
41).

Os animais silvestres não predadores, com seis táxons em sete equipes (três brasileiras e quatro
norte-americanas), são o grupo mais representado após os predadores (Tabela III). Destaque para os
cervos, com três representações, em especial o veado cariacu (Odocoileus virginianus; duas equipes),
espécie amplamente visada para caça esportiva nos Estados Unidos. O carneiro-selvagem (Ovis
canadensis nelsoni) é a outra espécie silvestre não predadora representada em uma equipe norte-
americana. No Brasil, três táxons dentro dessa categoria fazem parte dos símbolos de três equipes,
sendo dois mamíferos - Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) e Didelphis (gambá) - e uma ave - Ortalis
squamata (aracuã). Mesmo no caso de não predadores, muitas vezes o animal adotado é representado
com um tipo de postura intimidadora nas ilustrações (e.g., figuras 36, 40, 44-45). A título de
esclarecimento, o lobo-guará foi aqui classificado como onívoro pois, embora também se alimente de
pequenos mamíferos e insetos, dentre outros animais, as frutas fazem parte constante da dieta do
animal (BUENO & MOTTA-JR, 2004). Por sinal, o lobo-guará é um importante dispersor de sementes do
cerrado (AMBONI, 2007).

Por fim, cinco espécies domésticas foram representadas em oito equipes (cinco nos Estados
escondido
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Unidos e três no Brasil). O cavalo (Equus ferus caballus), presente no escudo de duas equipes norte-
americanas e uma brasileira, é o animal com maior número de representações. A relação do homem
com o cavalo é bastante antiga. Durante o período paleolítico eram utilizados na alimentação humana
por intermédio de caça, sendo um dos animais mais ilustrados nas pinturas rupestres. A domesticação e
a utilização no transporte possivelmente surgiram em aproximadamente 3.500 a.C., nas estepes da
Eurásia, mais especificamente no Cazaquistão, apesar de algumas teorias apontarem para uma múltipla
origem em diversos países com base em estudos de DNA (IMH, 2018). Desde então, esses animais
parecem fazer parte do imaginário popular da humanidade, sendo amplamente representados em
diversas manifestações culturais, como nas artes, no cinema, na literatura e até mesmo na religião. Na
Grécia antiga um dos seres mitológico mais conhecido até hoje eram os centauros, criaturas com
cabeça, braços e dorso de homem e com corpo e pernas de cavalo. No âmbito esportivo, o cavalo é
utilizado para a prática de esportes em todo mundo, que vão desde as tradicionais corridas de cavalo
(turfe), hipismo e polo, até as vaquejadas oriundas do uso do cavalo para captura de gado no interior do
Brasil e dos Estados Unidos. Outras espécies representadas foram o touro (Bos taurus) e o búfalo
(Bubalus bubalis), em alusão à grande força e virilidade desses animais, o cachorro doméstico (Canis
lupus familiaris), um dos animais mais utilizados como PET em todo o mundo, todos ilustrados no
símbolo de três equipes norte-americanas e uma brasileira, e o marreco (Anas querquedula), desenhado
no escudo de uma equipe do Brasil.

Representatividade geográfica

As equipes norte-americanas adotam animais silvestres nativos de sua fauna em 54% dos casos,
representados por dez espécies em 13 equipes (as franquias cujos animais foram identificados apenas
em nível de família ou acima não foram incluídas aqui). Os cervos, representados em três equipes –
duas delas pelo veado cariacu (Odocoileus virginianus), são os que aparecem em maior número. O
veado cariacu tem distribuição que vai do Canadá até o norte da América do Sul (MENDES-OLIVEIRA et al.,
2011), sendo adotado pelas equipes do Milwaukee Bucks e do Wisconsin Herd, ambas sediadas no
Estado de Wisconsin, cujo animal selvagem símbolo é justamente um cariacu. O lobo-cinzento (Canis
lupus) é representado nas equipes do Minnesota Timberwolves e na sua afiliada Iowa Wolves, sendo o
Estado de Minnesota o que apresenta uma das maiores populações natural desse animal nos Estados
Unidos. Da mesma forma, o carneiro-selvagem (Ovis canadensis nelsoni), típico das áreas de deserto do
sudoeste estadunidense (MCTAGGART-COWAN, 1940), é o animal símbolo de Nevada e da equipe do Reno
Bighorns, com sede no estado. O urso-pardo (Ursus arctos), com ocorrência em toda porção ocidental da
América do Norte (HAMILTON & AUSTIN, 2004) e símbolo do Memphis Grizzlies, foi adotado pela equipe
quando a mesma ainda tinha como sede a cidade de Vancouver, no Canadá, área onde comumente a
espécie ocorre nas regiões montanhosas. O lince-pardo (Lynx rufus), presente no antigo escudo da
equipe do Charlotte Bobcats (atual Charlotte Hornets), ocorre do sul do Canadá até o norte do México
(NOWELL & JACKSON, 1996).

Dentre as aves nativas com representatividade nas equipes norte-americanas, destaca-se a
possível representação do gavião-ferrugem (Buteo regalis) na equipe do Atlanta Hawks e sua afiliada,
Erie Bayhawks; essa ave de rapina possui ampla distribuição em todo território estadunidense. Já o
pelicano-pardo (Pelecanus occidentalis), símbolo do New Orleans Pelicans, possui ampla ocorrência na
América do Norte e Central e em parte da América do Sul (DEL HOYO et al., 1992), sendo a ave símbolo do
Estado de Louisiana, sede da equipe. A ave, inclusive, está presente no brasão do estado, onde aparece
um pelicano-pardo e um ninho com três filhotes. Por fim, dois invertebrados foram representados. A
lagosta-americana (Homarus americanus), único representante marinho e restrito aos mares da costa
atlântica dos Estados Unidos (THUNBERG, 2007), é o símbolo da equipe do Maine Red Claws e um dos
ponto
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símbolos do Estado do Maine. Já a vespa presente no escudo do Charlotte Hornets, possivelmente do
gênero Dolichovespula (ilustração e relatos não permitem acurácia na identificação), é amplamente
distribuída em toda a América do Norte (KIMSEY & CARPENTER, 2012).

Dentre as espécies exóticas presentes nos símbolos das equipes norte-americanas, cinco são
compostas por animais domésticos, de ampla convivência com o homem e distribuição atual
cosmopolita. O touro (Bos taurus), representado em duas equipes, foi escolhido como símbolos pelo
Chicago Bulls e sua equipe afiliada, o Windy City Bulls, devido à tradição da cidade de Chicago na
produção de carnes. Já o cavalo (Equus ferus caballus), está presente no escudo atual do Dallas
Mavericks e no antigo do Detroit Pistons. Por fim, o cachorro doméstico (Canis lupus familiaris) era o
símbolo do escudo do extinto Toronto Huskies. Dos animais exóticos não domésticos, destaca-se o uso
do dinossauro velocirraptor (Velociraptor) pelas equipes do Toronto Raptors e sua afiliada Raptors 905,
ambas canadenses. A escolha do animal (que no antigo símbolo do Toronto Raptors remete mais a um
tiranossauro), com distribuição original para a Mongólia, na Ásia (GODEFROIT et al., 2008), tem relação
com a presença dos mesmos no blockbuster JURASSIC PARK, lançado na época da fundação da equipe.
Extremamente interessante é a escolha da formiga lava-pés (Solenopsis, possivelmente da espécie S.
invicta) para representar a equipe do Fort Wayne Mad Ants. Apesar de não ter relação direta com os
insetos, já que o nome da equipe remete ao general que fundou a cidade (Ant é uma abreviação de
Anthony), o animal foi escolhido por um trocadilho com o nome da equipe e também por sua
agressividade, dolorosa picada e numerosidade. Essas formigas são originárias de campos abertos da
América do Sul, mas chegaram à América do Norte por navios que atracaram no porto de Mobile
(Alabama) na primeira metade do século XX, espalhando-se no sul dos Estados Unidos e norte do
México, especialmente em áreas abertas e gramados, causando grande dano ecológico e econômico
(BURREN et al., 1974).

Já nas equipes brasileiras, 46% adotam animais silvestres nativos da fauna do país, representada
por cinco espécies (Tabela III). Duas espécies de aves nativas do Brasil são utilizadas. O carcará (Caracara
plancus), presente no escudo da equipe do Basquete Cearense, trata-se de uma das aves de rapina mais
avistadas no Brasil, podendo ser encontrada desde campos e pastagens até no centro de grandes
cidades, com distribuição ao sul do Rio Amazonas em toda a América do Sul (OLIVEIRA et al., 2014). Em
especial, é muito comum no Nordeste brasileiro, local onde o Basquete Cearense tem sua sede, sendo
cantada em versos e prosas em diversas formas de cultura. Já o aracuã (Ortalis squamata), presente no
símbolo do Basquete Blumenau, equipe do Sul do Brasil, está restrito às planícies da Mata Atlântica na
porção leste da Serra do Mar (SILVEIRA et al., 2017). O animal foi escolhido por ser oficialmente o
símbolo da cidade de Blumenau, onde sua presença é bastante comum. Os outros três táxons
representados são mamíferos. O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), presente na equipe do IVB
Brasília, é típico da porção central da América do Sul, especialmente na fauna do cerrado brasileiro e
chacos paraguaios (QUEIROLO et al., 2011), sendo amplamente avistado no local onde foi erguida a cidade
de Brasília em 1960, e atual sede da equipe; a jaguatirica (Leopardus pardalis), com ampla ocorrência
nas florestas tropicais, subtropicais e savanas do continente americano (WOZENCRAFT, 2005), é o símbolo
do Mogi das Cruzes Basquete, sendo escolhida pela presença do animal nas matas dos arredores da
cidade. Por fim, um gambá do gênero Didelphis é o símbolo do Caxias do Sul Basquete, animal bastante
presente em áreas de matas da América do Sul, mas que com a redução de suas áreas naturais são cada
vez mais frequentes em áreas urbanas, inclusive sendo avistados em áreas residenciais, o que motivou o
criador do símbolo por sempre avistar esses animais próximo de sua residência.
Mogi A fauna considerada exótica ao Brasil é representada por quatro espécies, sendo o leão
(Panthera leo), animal típico das savanas africanas e do sudoeste asiático, o mais representado, sendo
utilizado em três equipes (Campo Mourão Basquete, Rio Claro Basquete e Sport Club do Recife). Essa
afeição pelo animal foi encontrada também nas equipes de futebol do país, quando DUMAS & DA-SILVA
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(2016) registraram a presença do leão no escudo de 45 clubes, sendo o animal com maior representação
dentre os mais de 600 clubes analisados. Os leões sempre foram utilizados como símbolos de famílias
reais e imperadores na Europa antiga, sendo tal felino representado em figuras heráldicas nos brasões
reais. A escolha do animal era para representar ideais de elegância, força, bravura, nobreza e valor
dessas famílias. Isso, inclusive, levou a alcunha errônea de que o leão é o "Rei das Selvas", mesmo o
animal não habitando esse tipo de ambiente. Essa relação do animal com as famílias reais de nossos
colonizadores possivelmente teve e ainda tem grande influência no uso do animal como símbolo cultural
no Brasil. As outras espécies exóticas representadas foram um marreco (Anas querquedula), símbolo da
cidade de Brusque e da equipe sediada na mesma, um cavalo (Equus ferus caballus), utilizado no escudo
da equipe da Liga Sorocabana, e um búfalo (Bubalus bubalis), presente na equipe do Brasília Búfalos.

Nota-se que não há grande diferença em relação à preferência da utilização de espécies nativas
por parte das equipes norte-americanas e brasileiras, ficando ambos os países com cerca de 50% de
representatividade em suas equipes (um pouco mais utilizadas pelas equipes norte-americanas, com
54%). Assim, com base no exposto acima, pode-se concluir que a escolha de animais silvestres nativos
por parte dessas equipes tem grande relação com suas áreas de distribuição geográfica, em especial
com a presença desses animais nas regiões que sediam cada equipe. Muitas vezes a escolha é pautada
no fato do animal ser o símbolo da cidade/estado no qual as equipes estão sediadas. No caso das
equipes do Brasil, mesmo ainda sendo baixo, o número de espécies nativas utilizadas como símbolos
pelas equipes de basquetebol (46%) é superior ao encontrado nas equipes de futebol, com apenas 37%
das espécies sendo genuinamente brasileiras (DUMAS & DA-SILVA, 2016).

Aplicabilidade no ensino e na conservação

Apesar deste trabalho não ter como objetivo principal analisar e/ou propor sua aplicabilidade
como ferramenta de ensino e conservação, uma rápida síntese das possibilidades do mesmo para tais
fins é realizada aqui. O uso e o desenvolvimento de trabalhos no campo da Biologia Cultural no ensino
de Biologia surgiram nos últimos tempos como uma importante estratégia motivacional para despertar
maior interesse dos discentes na área de estudo abordada em sala de aula (e.g., BARROS et al., 2013;
COSTA & BARROS, 2014; BRANDÃO et al., 2017). Apesar de ainda pouco explorada no Brasil, a utilização de
outras ferramentas de ensino, além dos livros didáticos, vem ganhando força nos últimos anos, em
detrimento das práticas pedagógicas tradicionais que, na maior parte do tempo, não acompanham a
rápida evolução do mundo moderno e a demanda variada dos alunos (SAMPAIO, 2018). Nesse sentido, o
uso da Zoologia Cultural demonstra-se uma valiosa ferramenta no ensino da diversidade animal, em
especial se levarmos em consideração que a abordagem da grande maioria dos livros didáticos
brasileiros dos ensinos básico e fundamental não relata a fauna de nosso país, o que ocasiona um maior
conhecimento da fauna estrangeira por parte dos discentes em relação aos próprios animais tipicamente
brasileiros. Além disso, pode-se trabalhar com conceitos específicos ligados à Zoologia (caracterização
morfológica) até conceitos biológicos gerais (alimentação, predação, competição, mutualismo,
colonialismo, reprodução, ciclo de vida) e aplicados (controle biológico, conservação ambiental) (DA-SILVA

& COELHO, 2016).
Alguns trabalhos explorando o tema da Zoologia Cultural em sala de aula vêm sendo produzidos

nos últimos anos, tanto na área do ensino básico e fundamental (e.g., COSTA & BARROS, 2014; RIBEIRO et
al., 2016; GUEDES, 2017; LOPES & SILVA, 2017; SILVA, 2017; SAMPAIO, 2018), como no ensino universitário
(e.g., DA-SILVA et al., 2014, 2015; RODRIGUES & SILVA, 2017). Na área da Zoologia Cultural que envolve o uso
do esporte, Brandão e diversos colaboradores desenvolveram uma série de trabalhos com a utilização de
animais em símbolos de futebol do Brasil, os quais propõem uma série de atividades didáticas para
ponto
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serem aplicadas no ensino (e.g., BRANDÃO et al., 2016; BRANDÃO & BARROS, 2017a, b). No levantamento
aqui realizado, com base em equipes de basquetebol, diversos animais são representados e sua
aplicabilidade no ensino pode ser explorada de várias maneiras, incluindo aspectos incorretos no campo
da Zoologia, no qual deveriam figurar as devidas correções dos mesmos. Essas imperfeições são frutos
da licença poética ou até mesmo da falta de conhecimento específico do ilustrador e podem ser
devidamente trabalhados com alunos em sala. Dentre esses, podem ser destacados os escudos do
Charlotte Hornets (Figura 5), no qual o inseto ilustrado, no caso uma vespa, só apresenta dois pares de
pernas, ao invés de três, uma das sinapomorfias do subfilo Hexapoda. Da mesma forma a serpente
ilustrada no escudo do Rio Grande Valley Vipers (Figura 27) não representa um Viperidae, como o nome
da equipe sugere, por apresentar características morfológicas de outras famílias de cobras (no caso o
formato quadrangular da cabeça, típico dos Boidae). Outras questões que podem ser vistas é como
algumas ilustrações poderiam ser modificadas para que a morfologia do desenho pudesse representar
com maior fidelidade uma espécie dentro daquele gênero; é o caso da inclusão de maiores detalhes na
coloração da cabeça, especialmente na fronte e nas orelhas, do Didelphis representado no escudo do
Caxias do Sul Basquete (Figura 44), o que poderia auxiliar a inclui-lo em uma das três espécies presentes
no Sul do país, área da sede da equipe. Isso também pode ser feito com outras ilustrações, como o caso
da possível representação de Buteo regalis da equipe do Atlanta Hawks (Figura 2). Maiores detalhes da
morfologia dos grupos ilustrados foram conferidos em seções anteriores deste trabalho.

Outras questões que podem ser abordadas dizem respeito ao conceito de espécie exótica
invasora, como é o caso das formigas lava-pés do gênero Solenopsis, presente no escudo da equipe do
Fort Wayne Mad Ants (Figura 12), que foram levadas por navios oriundos de áreas da América do Sul
para os Estados Unidos, ocupando grande área distribucional ao sul do país e ocasionando diversos
danos ambientais. Outro conceito a ser trabalhado é o de predador de topo ou superpredadores, já que
os mesmos compõem grande parte da fauna representada nas equipes de basquetebol. A distribuição
geográfica das espécies representadas também pode ser um debate interessante em sala de aula, em
especial a evolução e distribuição dos grandes felídeos, dos quais três espécies são representadas, sendo
duas endêmicas do Novo Mundo (lince-pardo e jaguatirica) e uma exótica (leão), típica das savanas da
África Subsaariana e áreas da Ásia.

Na área da Educação Ambiental, a Zoologia Cultural também pode se tornar uma importante
aliada para uma maior conscientização do público leigo em geral na conservação e preservação das
espécies. Um exemplo do grande potencial para tal utilidade é a mascote da Copa do Mundo de Futebol,
de 2014, ocorrida no Brasil, o Fuleco. A mascote representa um tatu-bola-da-caatinga, Tolypeutes
tricinctus (Linnaeus, 1758) (Cingulata: Dasypodidae), espécie vulnerável à extinção. A imagem do Fuleco
rodou o mundo, sendo amplamente difundida, mas nada foi falado em relação ao tatu-bola-da-caatinga
e de possíveis ações para preservação da espécie (CABRAL et al., 2017). No próprio Brasil, a maior parte
da população não sabe nem em qual espécie a mascote foi inspirada.

Em 2011, a NBA, em parceria com o Conselho de Defesa de Recursos Naturais (NRDC), lançou a
NBA Green Initiative, com o intuito de gerar conscientização e fundos para proteger o meio ambiente.
No entanto, nenhuma das campanhas realizadas envolvia a preservação de espécies, estando mais
voltadas para programas de reciclagem e de geração de energia. Com exceção do leão (Panthera leo),
que é uma espécie exótica às Américas, todas as espécies representadas são classificadas como Pouco
Preocupantes de acordo com o catálogo Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, organizado pela União
Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) (Tabela III). Ainda assim,
algumas das espécies representadas mostram potencial para a realização de políticas de preservação.
Um exemplo é o potencial uso da imagem da lagosta-americana (Homarus americanus), símbolo da
equipe do Maine Red Claws (Figura 20), para divulgação de políticas de pesca do animal, como a época
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do defeso, o limite de tamanho legal mínimo e a libertação obrigatória de fêmeas ovadas. Da mesma
forma, a presença do veado cariacu (Odocoileus virginianus) no escudo do Milwaukee Bucks e do
Wisconsin Herd (Figuras 16-19) pode ser usada no alerta à caça excessiva ao animal, o que já ocorre em
algumas áreas dos Estados Unidos. Algumas áreas já possuem populações bastante reduzidas da
espécie, o que dificulta o estabelecimento de estudos populacionais. Por ser um animal de grande porte,
é mais suscetível ao desaparecimento por caça e, dessa forma, ações de preservação da espécie devem
ser urgentemente tomadas, mesmo ela estando classificada como pouco preocupante pela IUCN. No
Brasil, temos o exemplo dos gambás (Didelphis), que estão cada vez mais presentes em áreas urbanas
devido à perda de sua área de ocorrência natural. Apesar de protegidos por lei, os gambás são vistos
como pragas por parte da população e sofrem com maus-tratos e agressões. A presença do animal no
escudo do Caxias do Sul Basquete (Figura 44) pode ser usada em campanhas para desmistificar essa
ideia, mostrando o papel importante que esses animais exercem no ecossistema, além de mostrarem
que não são animais agressivos, apesar do forte odor que liberam quando se sentem ameaçados. Esses
são alguns exemplos de como as ilustrações atreladas às equipes podem ser usadas em campanhas de
preservação de espécies.
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Táxon Hábito Alimentar NR Nativa / Exótica Estado de Conservação (IUCN)

Anas querquedula Onívoro 1 Exótica Pouco Preocupante

Bos taurus Herbívoro 2 Exótica Não Avaliada

Bubalus bubalis Herbívoro 1 Exótica Em Perigo

Buteo regalis Predador 2 Nativa (EUA) Pouco Preocupante

Canis lupus Predador 2 Nativa (EUA) Pouco Preocupante

Canis lupus familiaris Predador* 1 Exótica Não Avaliada

Caracara plancus Predador 1 Nativa (BRA) Pouco Preocupante

Chrysocyon brachyurus Onívoro 1 Nativa (BRA) Pouco Preocupante

Didelphis Onívoro 1 Nativa (BRA) Pouco Preocupante

Dolichovespula Predador 1 Nativa (EUA) Não Avaliada

Equus ferus caballus Herbívoro 3 Exótica Não Avaliada

Homarus americanus Predador 1 Nativa (EUA) Pouco Preocupante

Leopardus pardalis Predador 1 Nativa (BRA) Pouco Preocupante

Lynx rufus Predador 1 Nativa (EUA) Pouco Preocupante

Odocoileus Herbívoro 1 Nativa (EUA) Pouco Preocupante

Odocoileus virginianus Herbívoro 2 Nativa (EUA) Pouco Preocupante

Ortalis squamata Frugívoro 1 Nativa (BRA) Pouco Preocupante

Ovis canadensis nelsoni Herbívoro 1 Nativa (EUA) Pouco Preocupante

Panthera leo Predador 3 Exótica Vulnerável

Pelecanus occidentalis Predador 1 Nativa (EUA) Pouco Preocupante

Serpentes Predador 1 Não aplicável Não Aplicável

Solenopsis Predador 1 Exótica (EUA) Não Avaliada

Ursidae Predador 1 Não aplicável Não Aplicável

Ursus arctos Predador 1 Nativa (EUA) Pouco Preocupante

Velociraptor Predador 2 Exótica Extinta

Vespidae Predador 1 Não aplicável Não Aplicável

Tabela III. Hábito alimentar, número de representantes (NR), ocorrência no país e estado de conservação
(segundo a IUCN) dos táxons presentes nos escudos de equipes de basquetebol norte-americanas (EUA) e
brasileiras (BRA). (*) = apesar da dieta onívora, os cães domésticos são carnívoros e predadores em sua
origem e morfologia do trato digestivo.
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Considerações finais

Apesar de constituir uma pequena parcela das espécies de animais descritas no mundo, os
vertebrados, animais mais familiares aos seres humanos, têm a grande preferência por parte das
equipes para representarem suas agremiações em escudos. Isso é corriqueiro em diversas formas de
manifestações culturais, já que muitas das vezes os invertebrados são vistos (erroneamente) como seres
repugnantes, nocivos e/ou causadores de problemas (transmissores de doenças, pragas, etc.) pela
maioria da população. Dentre os táxons com maior representação, destacam-se os mamíferos da ordem
Carnivora, em especial os felídeos (três espécies em cinco equipes), canídeos (três espécies em quatro
equipes) e ursídeos (uma espécie em duas equipes). As aves, grupo que corriqueiramente é bastante
representado em símbolos de agremiações esportivas, foram pouco utilizadas pelas equipes, com algum
destaque para aves de rapina (duas espécies em três equipes). A adoção de predadores por parte das
equipes, em especial os predadores de topo ou superpredadores, é algo esperado, tendo em vista o fato
do basquetebol ser um esporte de alta competitividade e esses animais terem como atributos a
ferocidade, a agressividade e grande capacidade de caça, características fundamentais para intimidar
seus adversários. Em relação à fidelidade dos animais representados pode-se considerar que, de forma
geral, apesar da licença poética dos artistas, as ilustrações são bastante fidedignas aos táxons de maior
nível taxonômico representado. No entanto, a identificação em nível específico, com base apenas no
reconhecimento visual da ilustração provida, é bastante difícil em boa parte dos escudos, sendo
necessário recorrer a informações secundárias disponíveis sobre as equipes - tais como nome, história,
dados da fundação e escolha da mascote. Assim, apenas uma parte relativa dos escudos ilustrados
apresenta adequadamente os animais aos quais os mesmos se referem. Além disso, alguns alteram as
cores dos animais representados em detrimento da utilização das cores em alusão a equipe que o
representa.

Cerca de metade das equipes (46% no Brasil, 54% nos Estados Unidos) de ambos os países
adotam a fauna local em seus escudos, sendo a ocorrência geográfica do animal nas proximidades das
sedes (cidades) na qual se situam um fator preponderante. Muitas vezes, a escolha do animal tem
relação direta com a adoção do mesmo como um dos símbolos locais. Dentre as espécies exóticas mais
escolhidas destaca-se o leão (em três equipes brasileiras) e alguns animais domésticos, como o cavalo
(duas equipes norte-americanas e uma brasileira) e o touro (duas equipes norte-americanas). Mesmo o
número de espécies silvestres nativas adotadas ainda sendo baixo, as equipes de basquetebol adotam
menos representantes exóticos do que outras modalidades esportivas brasileiras, como o futebol, cujo
número chega a quase 70% do total.

O basquetebol, assim como outras formas de manifestações culturais em Zoologia, possui bom
potencial no uso de estratégias no ensino de Ciências, podendo constituir um importante recurso
didático a ser aplicado em sala de aula. No entanto, para isso, espera-se que os professores possam ter
acesso e, acima de tudo, invistam nessas novas estratégias para tal fim didático. Muitas das vezes, a
utilização de recursos pedagógicos que não apenas os tradicionais, pode proporcionar uma
aprendizagem mais significativa e eficiente por parte dos discentes. No caso da Zoologia, a utilização de
outros recursos além dos livros didáticos seria capaz de proporcionar um maior conhecimento da nossa
fauna local, muitas vezes ignorada por parte desses livros, em detrimento da fauna estrangeira. Além
disso, também é possível o uso em outros campos da Biologia, como em programas de educação
ambiental, preservação e conservação de espécies, e desmistificação de falsos mitos que envolvem
muitos animais por parte da população. Para isso, é fundamental que as equipes compreendam a
importância e o potencial que seus símbolos zoológicos possuem em influenciar seus espectadores e
passem a adotar tais estratégias de marketing em seus jogos e veículos oficiais de comunicação, em uma
ação conjunta com órgãos governamentais e não governamentais, proporcionando a conscientização da
um
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sociedade e seu papel na preservação do meio ambiente.
No entanto, o basquetebol, com poucas exceções de cidades onde é a principal modalidade

desportiva local (por exemplo, Franca e Bauru, ambas no Estado de São Paulo), ainda é uma atividade de
pouco apelo populacional no Brasil, principalmente se comparado a outros países, como os Estados
Unidos. Porém, a Constituição brasileira de 1988, no seu artigo 217, prevê que recursos públicos sejam
prioritariamente destinados à promoção do esporte educacional. Apesar de amparados pela Lei nº
9.615/98, batizada como “Lei Pelé” e que regulariza o esporte em nosso país, não há pela maioria das
instituições de ensino e outros órgãos governamentais incentivos à prática de basquetebol e outras
modalidades esportivas. Segundo essa lei, o esporte, de forma geral, deve ser caracterizado nas
seguintes manifestações: (1) esporte educacional, praticado nos sistemas de ensino, com finalidade de
desenvolvimento integral e formação do indivíduo para exercício da cidadania; (2) esporte de
rendimento, com finalidade de obtenção de resultado e integração de pessoas e comunidades nacionais
e internacionais; e (3) esporte de participação, com finalidade de contribuir para a integração social dos
praticantes, na promoção da saúde e da educação, e na preservação do meio ambiente. Dessa maneira,
a vivência do esporte é um direito garantido por lei, portanto um direito de todos.

Assim, utilizando-se dos termos típicos do basquetebol, pode-se concluir que as ilustrações, de
maneira geral estão bem desenhadas, e a representação de animais silvestres nativos é uma cesta
certeira, daquelas que não toca nem no aro, conhecida como chuá. No entanto, mesmo não sendo o
objetivo primário das equipes, a não utilização desses belos símbolos em iniciativas ambientais de
preservação de espécies por parte dos clubes (muitas vezes pelo próprio desconhecimento de seus
dirigentes) pode ser considerada um arremesso ruim, que não toca nem no aro e nem na tabela,
conhecido como air ball.
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