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O fenômeno “Frailejón Ernesto Pérez”  

Por Ángela Gutiérrez e David González 

 

Vídeo original de “Frailejón Ernesto Pérez” transmitido no programa infantil 

“Cuentitos Mágicos” através do canal institucional colombiano Señal Colombia. / 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TcdREQmvA4Q  

Nos últimos meses, as redes sociais colombianas testemunharam o 

fenômeno “Frailejón Ernesto Pérez”, personagem da série animada 

de televisão “Contos Mágicos” (Cuentitos Mágicos), transmitida pelo 

canal de televisão pública Señal Colombia. Esse programa, voltado 

principalmente para crianças, tem como objetivo ensinar e 

conscientizar sobre o cuidado com o meio ambiente. Ernesto Pérez, 

em particular, tem a incrível capacidade de criar e cuidar da água. 

O personagem é inspirado em uma espécie de planta típica de 

ecossistemas de ambientes andinos localizados em altitudes acima 
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de 2.900 metros, acima do nível do mar e que estão presentes na 

Colômbia, Venezuela e Equador que, graças aos pêlos da superfície 

de suas folhas, pode reter a umidade da névoa e conduzi-la sob a 

forma de água através de suas raízes, acumulando água no 

ambiente. Mas essa não é a única função do frailejón, que também é 

uma importante fonte de alimento e abrigo para insetos e pássaros 

nesses ecossistemas. 

 

Paisagem do páramo. Ecossistema de alta montanha típico da Cordilheira dos 

Andes, presente principalmente na Colômbia, Equador e Venezuela, reconhecido 

por sua importância na produção e acumulação de água. / Imagem: juanmejia- 

Pixabay. 

Frailejón Ernesto Pérez é então um personagem fundamental de 

divulgação que conseguiu em poucas semanas estar na conversa de 
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milhares de colombianos, que estão inclusive fora do público-alvo 

inicial. O sucesso de Ernesto Pérez foi tanto que até fez parte do 

mais recente Festival Estéreo Picnic (FEP) fazendo um pedido para 

o cuidado do planeta e a conservação dos recursos naturais. Pessoas 

famosas, incluindo políticos, artistas e ambientalistas se juntaram à 

febre Frailejón Ernesto Pérez, ajudando a ampliar a mensagem de 

cuidado com a água e a natureza. Da mesma forma, tem sido 

inspiração para memes, versões alternativas da música original e 

camisetas. 

O impacto desse personagem na opinião pública é uma evidência 

de que o poder das redes sociais pode ser usado para educar e 

conscientizar sobre questões urgentes como as mudanças climáticas, 

a conservação dos ecossistemas, permitindo que os habitantes das 

grandes cidades se conectem com ecossistemas distantes e 

complexos como selvas e páramos. 
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Cover da música de Frailejón Ernesto Pérez, interpretada pela banda Armenia durante 

a celebração do Festival Estéreo Picnic (FEP) 2022 em Bogotá, na categoria de 

influenciador ambiental. Vídeo disponível em: https://youtu.be/UxMjwPXF8Ro  

-------------------------------------------- 

Edição: Ángela Gutiérrez C 

Colaboração: Alexandrina Pujals. 

Citação: Gutiérrez, A y González, D.F. 2022. O fenômeno “Frailejón 

Ernesto Pérez”. Revista Bioika, nona edição. Disponível em: 

https://revistabioika.org/pt/econoticias/post?id=138 

http://revistaecotono.org/
https://youtu.be/UxMjwPXF8Ro
https://revistabioika.org/pt/bio?iduser=2
https://revistabioika.org/pt/bio?iduser=19
https://revistabioika.org/es/econoticias/post?id=138

