
Ano Lunar do Porco 

 
No calendário chinês, o ano do Porco, que este ano se celebra, encontra-se no 

cruzamento da haste “Ji” com o ramo “Hai”. O porco, sendo o principal dos seis 
animais domésticos (cavalo, boi, cabra, galo, cão e porco), é também, entre os doze 
animais do zodíaco, o que protege as pessoas de todos os males. A sua importância na 
tradição de cultos domésticos, onde é sacrificado dentro de casa, remonta ao Período 
Neolítico. Assim, o carácter chinês “lar” é composto pelos elementos “porco” e 
“telhado”.  

Nos nossos dias, o porco é ainda uma oferenda essencial nos cultos do povo Han, 
sendo a cabeça do animal considerada o mais importante objecto de sacrifício. No 
livro “Xin Nian Za Yong”, Wu Guren, um autor da Dinastia Qing, escreve que as 
pessoas, para as ofertas de final de ano, preferiam o porco cujos vincos na cabeça se 
assemelhassem ao carácter “longevidade”, chamando-lhe “cabeça da longevidade”.  

Na região entre Jiangsu e Zhejiang, a cabeça do animal é curada e armazenada 
no 12.o mês do calendário lunar, para ser vendida no ano novo chinês. Durante o 
Cheng Ming (Dia de Finados), os chineses da região de Cantão oferecem porco 
assado aos antepassados, partilhando, após a cerimónia de oferenda, a carne do animal 
entre os membros da família.  

Na região de Shaanxi faz parte da tradição do casamento o noivo entregar à 
noiva, na véspera da cerimónia, 4 cates de carne de porco e dois pés de porco, 
devolvendo-lhe a noiva o pé dianteiro. No dia seguinte à cerimónia, o casal leva dois 
novelos de massa seca e o pé traseiro do porco a casa da família da noiva, que 
também é devolvido, simbolizando que o contacto entre as duas famílias será 
permanente.   

Em Xishuangbanna, Província de Yunnan, em casamentos da etnia Bulang, a 
família do noivo e da noiva, num pau bambu, carregam carne de porco para distribuir 
pelos vizinhos, mostrando aos outros o seu amor pelos filhos.  

 
É crença popular que o porco pode prever chuva. Diz o livro “Shijing Xiaoya” 

que chove quando uma vara de porcos de casco branco atravessa um rio, e o 
“Toufangzalu” que o “Senhor do Trovão” tem cabeça de porco e o corpo coberto por 
escamas. 

No romance “Jornada para Ocidente”, a personagem Zhu Bajie (tradução literal 
"Porco dos Oito Preceitos") teria sido uma divindade Taoista da água, "marechal da 
via láctea e comandante das forças navais”, um dos quatro generais do Imperador da 
Estrela do Norte, o que justifica a ligação do culto do porco à chuva.  

Na cultura chinesa, o porco é também visto como um exemplo de gula e preguiça. 
A personagem Zhu Bajie (meio porco e meio homem), trindade 
homem-porco-divindade, é amplamente conhecida graças à sua personalidade muito 
dinâmica e popular.  

 
No Ocidente, embora o significado simbólico do porco seja semelhante, há 

lugares em que é diferente do Oriente. Por exemplo, no passado, na Alemanha, o 
porco foi representado com uma flauta, significando luxúria, e era considerado que 
sonhar com um porco se relacionava com sexo. Já no folclore da Escócia, os porcos 
eram utilizados para puxarem carroças. Há ainda países que usam porcos para 
encontrar pinhas, explodir minas e até detectar droga. 
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