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Ao contemplarmos, hoje, uma baleia, um elefante ou
um rinoceronte, podemos imaginar, aproximadamente, o
que representavam os primeiros seres que habitavam o
mundo antes de Adão, isto é, milhares de anos antes do
aparecimento do homem na terra.
O que nos é dado saber a respeito, em parte devemos
aos estudos dos grandes natural|stas, baseados nos esqueletos e nos fragmentos de ossadas encontrados em várias
regiões do globo, os quais permitiram a reconstrução dos
monstros da era primitivaTodos nós sabemos que as águas foram o berço da
vida. Nelas a vida gerou, para mais tarde espalhar-se sobre a terra. E' verdade que as primeiras fases da evolução dessa vida orgânica, no período embrionário do mundo, estão ainda envoltas em densa neblina. No entanto»
pode-se deduzir, dos estudos realizados, que no princípio
estava o mar povoado por animais de porte e forma inimagináveis.
Apenas começou a vida, iniciou-se, também, a luta
pela existência, o que transformou as águas em palco de
uma das mais tremendas carnificinas de todos os tempoa
da história dos animais. Naquela terrível luta pela vida,
existia apenas uma lei: Devorar ou ser devorado! E, para
fugir ao extermínio inevitátel, muitos se trasladaram
para a terra.
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Afirmam os naturalistas que o escorpião, (então de
cerca de 3 metros de comprimento!), foi o primeiro animal que logrou sair das águas. Hoje, o maior dos escorpiões mede até 25 centímetros de comprimento... O mar
estava repleto de répteis terríveis e, compartilhando com
eles os mares menos profundos, encontravam-se gigantescos anfíbios, com extremidades conformadas para cami-

nhar sobre a terra. Inúmeros desses répteis fizeram da
terra sua morada permanente. Alguns eram carnívoros
e outros herbívoros. E a luta pela vida, iniciada nas águas,
também trasladou-se para & terra. Uma luta de vida contra vida, de um modo brutal e sanguinário, em que os
contendores disputavam o domínio do mundo. Imagine-se
a luta entre aqueles monstros, e faça-se uma idéia dos Diiwsaurios, Brontosaurus e Atlantosaurus, sabendo-se .que
estes últimos alcançavam a bagatela de 40 metros de comprimento e 20 de altura, pesando "apenas" algumas dezenas de toneladas... No ar, cortavam o espaço répteis,
voadores gigantescos, com asas de couro, armados de grandes bicos e robustos dentes e garras.
Esses terroríficos monstros chegaram a dominar o
jaiundo, temporariamente, o que significa aJguns milha-
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rés de anos... Mas, durante esse tempo, foram desaparecendo, alguns perecendo nas garras e dentes dos inimigos,
outros metamorfoseando-se. Nas águas os peixes encouraçados deram lugar a outros peixes de forma mais delicada e de porte menor; dos répteis voadores originaramse aves de todos os tipos e tamanhos; os dinosáurios carnívoros devoravam os seus semelhantes herbívoros e os
primeiros, por falta de alimento, foram desaparecendo,
morrendo de inanição.

E, à medida que aqueles monstrps desapareciam, surgiram outros seres: mamíferos, vertebrados, insetos e, finalmente, o HOMEM - - o mais sanguinário de todos os
animais do globo.
Pequeno e débil diante do mastodonte, o homem parecia destinado a desaparecer para sempre da superfície da
terra. No entanto, o homem venceu o mastodonte e inúmeros outros inimigos dotados de força bruta, garras, dentes e venenos fulminantes. Era a vitória da inteligência
sobre a brutalidade dos irracionais. Apesar disso, esse
mesmo homem que, mercê de sua inteligência, soube conquistar o mundo, não conseguiu evitar a guerra contra o
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seu semelhante; assim é que emprega todos os meios
mais cruéis para exterminar, não raras vezes, povos inteiros. E parece que a guerra entre os homens será perene, tão perene como a eterna luta entre os animais carnívoros, em que existe apenas um direito — o direito do
mais forte. Tudo isso prova apenas que o homem, por
ser um animal que pensa, que raciocina, que medita, possui instintos muito mais sanguinários do que o leão, o tigre, a serpente, e outras feras que matam para comer, já
que não podem alimentar-se com hervas e frutas.
Mas voltemos ao combate entre os irracionais. Vejamos como a luta se desenvolve entre os seres animados, no
ar, nas águas e no solo, segundo observações autorizadas de
naturalistas de renome.
O destino de grande número de animais é comer outro animal, ou ser comido. E não é somente para viver
que o animal se bate; mas também para conquistar e defender um abrigo ou alimento que conquistou; para defender a companheira, de que outros querem se apossar.
Realmente, para os animais selvagens a vida é um
combate perpétuo- O leão, q. tigre, a pantera, lutam contra o búfalo, matam-no, e depois lutam uns com os outros
para guardar o quinhão de carniça... Os próprios antílopes e gazelas, que deviam ser os mais pacifistas, travam
combate terrível. Cães, gatos, bois, carneiros, lebres, coelhos . . . todos eles lutam, ferozmente, violentamente, enfrentando a morte com vigor, ou sacrificando vidas sem
remorsos...
Os próprios pássaros, ordinariamente tão sociais —
os canários que vivem em bandos, os cardiais que parecem
adorar-se uns aos outros — passam três quartos de tempo
a arrancarem-se as penas, e a esf olarem-se a cabeça...
Entre os peixes e outros seres aquáticos reina igualmente a carnificina. Nem se pode dizer, muitas vezes, quem
é o algoz e quem é a vítima: a tintureira devora o merof
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que devora a cavala, que devora o dourado, que devora a
pescada, que devora as larvas e os vermes... Um ser que
poderia ser considerado o pária das sociedades marinhas
— o peixe-voador, perseguido nas águas pelos dourados
e cavalas, e nos ares pelas fragatas e gaivotas — o próprio peixe-voador é por sua vez o flagelo dos crustáceos e
dos peixinhos novos, de que se nutre.
Ninguém se iluda com o aspecto indiferente dos peixes. São combatentes tão ferozes que até mudam de cor.
O Epinogius, peixe de costumes interessantes, pois até
sabe construir ninhos, bate-se com os outros peixes da sua
espécie e, de cinzento que é, torna-se prateado e brilhante, quando o fogo da batalha o inflama; as barbatanas
enrubescem de fúria.
No mundo dos répteis e dos anfíbios, a lei é a mesma: devorar ou ser devorado! Desde a terrível sucuri,
que esmaga e devora um boi, até a venenosíssima jararaca,
até a pequena 'lagartixa que vemos aquecendo as escamas
nos muros velhos, todos ele se batem, valendo-se de todas
as armas, desde o veneno covarde e o bote traiçoeiro, até
o grande ataque, franco, do teiú e do jararacuçú.
E' no mundo dos pequeninos, porém, no mundo dos
artrópodes — insetos, aranhas e crustáceos, — que ae
lutas noa parecem realmente estranhas e interessantes,
pela exiguidade e insignificância dos contendores, em desproporção com a fúria e o encarniçamento que patenteiam.
Pelas hastes tenras e perfumadas das roseiras vemos
passear, ligeiro e esbelto, um besourinho dourado, fazendo brilhar ao sol a sua armadura luzente... E' um couraceiro feroz. Está à procura da pobre carocha, besouro
espesso e pesado, que se arrasta com a lenta circunspecção
de um comendador importante e pusilânime, já retirado
do negócio, e acreditando estar porejando sensatez, quando está suando imbecilidades... Vem o besourão ventrudo e farto, e douradinho, quando o outro menos o espera,
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salta-lhe no cogote, e, de um só movimento, lhe serra o
pescoço com a mandíbulas voraces. O pobre do comendador, surpreendido, aterrado, no desespero da terrível
dor, debate-se lamentavelmente; as patas se agitam desesperadamente, as antenas tremem de agonia, os anéis do
abdômen espesso se contorcem... O couraceiro aperta mais
a dentaça, despedaça as carnes, até que o desgraçado, de
dor, de medo, tomba esvaído, e torna-se a presa inerme
do seu implacável vencedor. .

Farto, não tendo estômago para acomodar tanto banquete, o pequeno besouro abandona os restos da vítima, e
vai abrir os élitros ao sol, quando em face dele se ergue —
como a própria imagem do castigo — o grande estaphüino
(besouro gigante) no glauco brilhante do seu verde dourado- O medo paralisa o pequeno criminoso, e, de um lance, o outro o apanha e o devora.. .
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O próprio gafanhoto — vegetarista como um positivista ortodoxo — que parece tão inofensivo e manso, não hesita em atirar-se às pobres lagartas desarmadas e frágeis,
para, com elas, variar o seu "menu" leguminoso.
E por todos os outros artrópodes vamos encontrando
esses mesmos instintos belicosos e destruidores. São todos sem piedade para com os adversários. Sobre a superfície calma das águas, no recanto do lago, vemos esvoaçar
a trêmula libélula. Nada mais encantador do que o vôo «sfusiante desse soberbo inseto, cujas asas parecem uma
gaze de ouro, e cujo corpo semeíha um engaste de pedras
preciosas; mas, também, nada mais feroz que o dono dessas asas de ouro: pobre da abelha que lhe passe ao alcance das mandíbulas! Num abrir e fechar de olhos, é colhida pelo terrível adversário, que sem se dar o trabalho
de matar a presa, a espreme e a suga, como fazem as crianças às laranjas doces.
Mais belicosa ainda é a vespa- Quem a vê pelas flores e pelos frutos, a sugar polpas e sucos vegetais, não
imagina que ela seja uma carnívora tão feroz e voraz. Felizmente, é a mosca doméstica a sua presa predileta, que
ela persegue e devora com prazer, depois que a despedaça
e tritura.
O louva-a-deus é notável porque ataca, principalmente de emboscada- E' um verdadeiro salteador, assim como
a formiga-leão é o tipo do caçador de armadilhas: cava
na areia um buraco em forma de funil, e acocora-se no
fundo; quando uma formiga qualquer, em excursão, se
debruça no orifício, o inseto, lá de baixo, puxa um pouco
de areia ,e o de cima perde o equilíbrio e lá vem para baixo, arrastado pela areia que cai — e cai justamente dentro
das terríveis mandíbulas da formiga-leão.
Se a libélula — falcão dos insetos — faz das abelhas
sua presa, nem por isso é poupada pela panórpia comum,
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a m-osca^escorinão. Sendo muito menor, a panorpa não hesita em avançar para a libélu<la. E' verdade que não a enfrenta como o leão enfrenta o antílope... Procede mais
cautelosamente: esconde-se entre as folhas, e quando vê
o adversário ao alcance, atira-se-lhe sobre o pescoço, prendendo-se fortemente com as garras aceradas e mergulhando-lhe vigorosamente o rostro na interseção dos anéis,
suga-lhe o sangue até fartar-se.
Todo o mundo tem lido ou ouvido contar os episódios
épicos de combates que se travam entre duas abelhas rainhas, lutando pela soberania de um mesmo cortiço; ou ainda os pugilos tremendos, travados no ar, entre zangões, disputando as preferências de uma rainha.
São torneios que têm inspirado os próprios poetas para
cantá-los.
Com as formigas vamos encontrar a guerra civilizada, os grandes combates coletivos, característicos das guerras hábeis, de conquista.
Insetos sociáveis e inteligentes, as formigas cuítivam
a ,arte militar como cultivam a indústria pecuária e agrícola. Têm exércitos, formados de soldados disciplinados
e arregimentados; conhecem as regras da boa tática e da
estratégia. Organizam verdadeiras expedições contra os
inimigos. E' assim que as célebres formigas cuiabanas
vão atacar e saquear os formigueiros das formigas herbívoras.
Se passarmos para o mundo das aranhas, ainda aí a
regra é a guerra. Não há animal mais carnívoro e implacavel do que a aranha. Chega a época dos amores;
reúnem-se os casais; mas, passadas as núpcias, a aranha
fêmea, que é a mais forte, antes que o companheiro se retire, ataca-o, mata-o e "devora-o.
A aranha só pode viver matando; e a morte, necessária para ela, se torna depois um prazer- Além da forma
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asquerosa e feia desse animal, ainda mais repulsivo o fazem os seus instintos sanguinários.
E, para finalizar o ciclo do tremendo combate travado entre os animais desde o período embrionário do mundo
e da vida, diremos mais que os crustáceos são os seres mais
felizes no que diz respeito à luta que eles travam com qs
seus inimigos. Quando um crustáceo qualquer perde uma
perna numa bataíha, acolhe-se ao buraco e espera; nova
perna brota lá do toquinho e, no fim de seis meses, ele
está novamente em condições de combater.

11
A MARAVILHOSA LENDA DE ARACNE' — OS ARACNÍDEOS — OS ESCORPIÕES — ONDE OS REPELENTES LACRAUS SÃO COMIDOS CRUS E VIVOS! - - A
CIÊNCIA PROVA QUE O-ESCORPIÃO NÃO SE SUICIDA — IMPRESSIONANTE HISTÓRIA SOBRE MILHÕES DE ESCORPIÕES EXTERMINADOS NO SERTÃO DE GOIÁS
:.

Nos tempos felizes em que os deuses habitavam o cume
ao Olimpo e andavam pela terra da velha Grécia, morava
em Colofon o tintureiro Idmon, cuja, filha se tornou famosa pela sua beleza e virtudes. Chamava-se ARACNE'. Era
linda como as ninfas dos contos de fada, alegrava-se com
«i vida como as andorinhas com o raiar da madrugada, cantava como o rouxinol nas noites de lua cheia e tinha inclinação por todas as artes. Não houve naquelas plagas uma
pessoa sequer que não sentisse admiração por aquela extraordinária criatura.
A fama da jovem lídia chegou aos ouvidos de MinerTa — deusa da inteligência e das artes — que a convidou
para sua Corte. Aracné aceitou o convite e em pouco tempo tornou-se a favorita discípula da, deusa na arte de tapeçaria- Algum tempo depois, a aluna excedeu a mestra
na arte de rendilheira, o que motivou a sua própria ruína.
Vencida e encolerizada, Minerva lançou-se com fúria selTagem sobre o maravilhoso trabalho da virtuosa rival, que
representava os amores dos deuses, e o fez em pedaços.
Em seguida, feriu com sua lançadeira a pobre discípulaCom seu amor-próprio ferido e desesperada, Aracné
pôs termo à vida, enforcando-se. Minerva, arrependida,
procurou reparar o mal e transformou o cadáver da jovem
infeliz em uma gigantesca aranha viva.
Desde então, a aranha continua o paciente trabalho de
Aracné, de quem herdou o nome e a delicadíssima arte de
rendilheira.
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Tão vasta se tornou a família de Aracné que, além das
milhares de espécies de aranhas, encerra muitos outros
artrópodes, que são estudados em diversas ordens importantes, assim denominadas: artogttstros ou escorpionídeos,
araneídeos, acarídeos, linguatulíd,eos e tardígrados. Todos esses artrópodes formam a grande classe dos Aracnídeos.
Desde o remoto passado geológico, os .artrópodes forneceram um ramo curioso de animais de grande poi*te.
No decorrer de milhões de anos, todos, ou quase todos,
desapareceram, enquanto muitos se metamorfosearam. A
Limtula, por exemplo, não sofreu transformação alguma,
continuando hoje o mesmo animal marinho que o seu antepassado da era primitiva. E o escorpião, com sua^ enormes pinças e seu abdômen terminado por um aguilhão venenoso, é o artrópode que conserva as maiores recordações dos tempos idos.
Dentre todos os artrópodes que atualmente habitam
várias regiões do globo, é o escorpião que mais pavor infunde a todos os povos da terra. Grande ou pequeno, essa
horrenda aranha caudada causa sempre medo e repugnância.
Na Europa existem poucas espécies de escorpiões, todos de pequeno tamanho. Nos climas quentes, porém, é
onde se encontra o maior número desses terríveis lacraus.
Na África Central há escorpiões que atingem 25 cm.
de comprimento- Em nosso país existem cerca de 50 espécies, repartidas em dez gêneros; o maior deles alcança
10 cm.
Vejamos, agora, como o Dr. Afrânio do Amaral, antigo diretor do Instituto Butantã, descreve o envenenamento pelo escorpião: "Ao penetrar nos tecidos, por in-

22

A Vidft Curíoia dos Anànais

termédio da picada feita com o ferrão situado na parte
posterior do abdômen, o veneno do escorpião comum determina, às vezes, uma pequena mancha arroxeada no ponto atingido, logo seguida de dor aguda e lancinante, irradiando-se à maneira de uma queimadura profunda; mais
tarde, deglutição difícil, náuseas, vômitos ou diarréia (distúrbios gastro-intestinais) ; calafrios mais ou menos intensos e transpiração fria, por vezes profunda em crianças;
lacrimejamento, corrimento nasal e salivação abundantes;
sensação de sede; dor de cabeça e excitação nervosa- Esses
sintomas, nos casos graves ,observados sobretudo em crianças, complicam-se com falta de ar, respiração ofegante e
entrecortada, pulso rápido e pouco nítido, baixa da temperatura do corpo, e, às vezes, colapso, algidez, anurla e
coma, terminando pela morte".
E, no entanto, — leiam e pasmem !— há homens que
comem escorpiões! No Sião são devorados crus e vivos,
depois de arrancada a glândula de peçonha!!!
Misa Finch, citada por C. de Melo Leitão, em sua
obra "A Vida Maravilhosa dos Animais", assim revela
estes incrível fato: "Quando as casas das aldeias ficam fechadas a!gum tempo, são invadidas por bandos de escorpiões, de modo que, antes de novamente habitadas, é chamado um comedor de escorpiões. Ele chega, agacha-se no
meio da casa e põe-se a assobiar baixinho. A esse apelo
saem os lacraus dos esconderijos, encaminhando-se para
ele. Cada vez que qualquer um chega ao alcance de sua
mão, é agarrado e posto numa sacola- Reunida boa quantidade, declara a casa livre desses animais e retira-se para
seu lar, onde proporciona à família esplêndido guisado."
Isto, na África. Foi no Sião que certo naturalista viu
alguns homens devorar escorpiões crus e vivos!

Nelson

V ainer

28

Dentre as inúmeras lenda» e superstições sobre o escorpião, espalhadas no mundo inteiro, destaca-se a que lhe
atribui a faculdade de... suicidar-se, quando se encontra
em grande perigo.
E' muito comum em todo Brasil ouvir contar que, encerrando um escorpião num círculo de carvão em brasa,
o lacrau, depois de várias tentativas para sair do cerco, e
não o conseguir, prefere a morte ao suplício do fogo. Então corre ao centro do círculo, pára e, levantando a cauda,
pica-se com o seu aguilhão empeçonhado, escapando, a»sim, ao martírio de uma longa agonia.
Muito se tem escrito sobre este interessante assunto
e, para esclarecê-lo devidamente, à medida do possível, vamos resumir aqui várias descrições sobre experiências feitas em diversos lugares.
Em 1935, o autor deste livro travou conhecimento com
um desses tipos exóticos do nosso Interior, um tal de Geraldo, que mora em Atibaia, Estado de São Paulo.
Geraldo vive quase sempre nas matas que circundam
aquela cidade seiscentista, onde estuda a vida da nossa fauna. E quando volta, traz sempre alguma "novidade"...
Naquele ano, trouxe, um dia, um grande escorpião
arroxeado, oferecendo aos hóspedes do Hotel Municipal o
surpreendente e tão esperado espetáculo- Ora, o aflito artrópode corria tanto em redor dos carvões acesos que acabou queimando as pinças e caiu, finalmente, estrebruchando, até perder os sentidos. Retirado de lá e posto
novamente na caixa, voltou a si ,esforçando-se por sair
da prisão...
Vejamos, agora, o que dizem os naturalistas mais autorizados, sobre esta questão: o professor Bourne, estudando os efeitos do veneno escorpiônico sbôre animais da
mesma espécie, verificou desde logo que esse veneno nenhuma ação nociva teve sobre o seu possessor, nem sobra
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os seus congêneres- Eis, portanto, um poderoso argumento negativo sobre o tão falado suicídio do escorpião!
O célebre professor de Oxford, sr. Ray Lantzester,
mostrou que esse aracnídeo, colocado na clássica situação
do suicídio, isto é, num ambiente de temperatura elevada,
agita a cauda sobre a cabeça, na posição normal de ataque ou defesa, para desembaraçar-se de um inimigo desconhecido.
Se se concentram, por meio de uma lente, os raios solares sobre uma parte do corpo do animal, aí se produz
uma queimadura e ele, o escorpião, dirige para aí — para
o ponto queimado — o seu apêndice venenoso, sempre com
o fim de afastar a causa invisível e desconhecida de seu
sofrimento. Tudo isto ele faz com tal e qual violência e
muita velocidade. Então, concluem Lantzester e Bourne,
com toda aparência de razão, que a morte do escorpião,
produzida pelo insólito calor a que o submetem, sobrevindo em meio a essas contorsões e movimentos que ele faz
com o apêndice venenoso, leva os observadores imperfeitos
a pensar que o instinto do animal é picar-se para se matar.
Repetindo a experiência de Lantzester, o Professor
Pocock verificou a exatidão das conclusões por aquele formuladas, isto é, que o escorpião, incomodado pelo calor,
bate o espaço com a cauda, agitadamente, e cai depois em
estado de insensibilidade; se o põem, porém, em lugar fresco, ele volta à vida rapidamente. Só morre se o mantêm
exposto ao calorPocock acrescenta mesmo que, brandindo o aguilhão
da cauda contra o agente que lhe provoca o sofrimento, o
escorpião manifesta ao mesmo tempo precaução — para
evitar ferir a si próprio.
Também o famoso observador francês, J. H. Fabre,
se preocupou com o "suicídio" do escorpião. Rodeou o
aracnídeo de carvões ardentes e observou todos os seus
movimentos. O lacrau, sob a ação causticante das bra-

Nelson

Vainf r

25

sãs, avançava, recuava, executando movimentos desordenados; desesperado, furioso, veio brandir a sua arma — a
convoluta em cajado. "Distende-a, desce-a, !evanta-a.. .
com tal precipitação e desordem que é impossível seguir
todos os movimentos dessa esgrima sui generis; depois,
imobiliza-se subitamente, numa absoluta aparência de
morto, tão pouco real, no entanto, que ele volta à vida logo
que o levam ao fresco-"
São estas algumas das experiências que destroem definitivamente a velha lenda que conseguiu fazer crer, até
mesmo certos naturalistas de renome, que o escorpião se
suicida.. .
Nos remotos sertões do nosso imenso Brasil, há escorpiões em tão grande número, que isso chega às raias do
inacreditável. Um fato curioso, que confirma a veracidade destas palavras, encontramos numa narração feita
por um velho missionário, a qual extraímos do livro "Sertões Bravios", do nosso famoso repórter explorador Willy
Aureli: "Vinha descendo o rio das Mortes, depois de uma
estada prolongada no antigo rancho, próximo ao Pindaíba. Remávamos grande parte da noite, com boa velocidade, graças à correnteza. Aproveitávamos grande parte da
noite, após o jantar, para lucrarmos mais algumas léguas,
especialmente por termos um luar maravilhoso. E' esplêndido viajar durante a noite, já repararam? Quantas e
quantas surpresas testemunham-se então! Pois bem, conforme dizia, vínhamos demandando o Araguaia. Os primeiros efeitos da malária já me tinham avisado da falta total
de recursos, e meus dois companheiros instaram comigo
para o regresso imediato, ainda mais que nossa permanência tinha sido prolongada e de muito mais coisas carecíamos. Certa tarde calorosa, sol abrasador, sem o menor
vento, ar completamente parado e tão imóvel que nem se-
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quer a velocidade da canoa conseguia agitá-lo, defronteime com o horror!
Conforme disse, o ar estava parado. Prenuncio de que
o tempo mudaria. Iniciava-se a transição entre a seca e
os fortes temporais periódicos- Vínhamos já pela altura
do arquipélago do Mortes, que abre enormes braços num
verdadeiro labirinto e no ponto onde se espraia bastante.
Roçávamos a margem direita, aproveitando ao máximo a correnteza. De onde me encontrava, no centro da
ubá, olhando para a margem contrária, esranhei, assim
de súbito, o quadro que se me deparava. Uma colossal
trepadeira, cinzento-sujo, cobria literalmente grande estirão da mata. Nunca vira trepadeira semelhante e tinha
absoluta certeza de que a mesma jamais existira naquela
altura. Não podia ter crescido tanto em poucos meses,
Mas o que mais me chamava a atenção, era o movimento
ondulatório dessa planta.
Como podia ser* se não havia vento? De que forma
aquilo se agitava em ondulações rítmicas?
Mandei que os companheiros parassem com a remada
e apontei-lhes a raridade. Dessa forma, cortando a água
em diagonal, fomos para a margem contrária. Eu não tirava os olhos daquilo que, no momento, era indecifrávelTudo me ocorria à mente, afora a tremenda realidade!
Já a uns trezentos metros da margem, além de um
estranho movimento convulsivo, a tal de trepadeira deixava escapar um som indefinível, espécie de atrito com
papel de lixa. Mais perto agora, verificamos, na amplitude do pavor e do acaso, a realidade medonha! Milhões
e milhões de grossos escorpiões, numa migração gigantesca, unidos entre eles, formavam a cortina que, de longe, me pareceu uma trepadeira! Horríveis e pavorosos, seguiam rumo desconhecido, trepando pelas frondes, unindo-se de galho em galho, cobrindo os troncos, os ramos, formigando pelo chão, pelas copas altas. Apavorante bar-
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reira! Era a Morte, numa das suas formas mais trágicas e enlouquecedoras, que caminhava, lenta e segura, representada pelo exército de escorpiões!
Senti — e meus companheiros confessaram ter experimentado o mesmo — eriçarem-se meus cabelos na nuca!
Fiquei, assim, de princípio, aparvalhado, chumbado no
centro da canoa, sem poder esboçar um gesto, sem emitir
um som! Toda a minha vida estava concentrada nos meus
olhos! Bebia, se me permitirem o termo, pela retina, esse
sonho doentio que martelava meu cérebro! Sentia vontade
imperiosa de me distanciar, de fugir, de colocar a maior
distância possível entre a minha pobre carne arrepiada e
aquele pavor alucinante! Quedei assim, nessa espécie de
êxtase doentio, durante um minuto quiçá, uma eternidade!
Mas, felizmente, recobrei o sangue frio. Em tempo, pois
que a canoa, abandonada a si mesma, uma vez que os dois
caboclos estalavam de horror e medo, seguia para a margem, impulsionada pelas águas. Fugir, distanciar-me, era
obra de minutos. Bastava remar. Mas teria sido um crime não tentar destruir as legiões de pequenos assassinos
repelentes! O sertão é habitado por muitos índios. O que
aconteceria a uma maloca se pilhada de assalto durante a
noite? E o que poderia acontecer a algum viajor dessas
paragens solitárias, que porventura andasse algures? E
como terminaria essa migração? Alcançaria algum povoado, passados meses? Levaria o desespero, a morte, a loucura, a muitos ranchos humildes?
Ninguém pode decifrar todos os segredos do sertãoResolvi, então, tentar o impossível: deter, destruir os milhões de escorpiões.
Estávamos, conforme disse, em plena seca. Tudo estorricado, tudo sequioso de água. O sertão era um depósito de pólvora. Bastava acender um fósforo e aquilo virava um braseiro. Foi o que me ocorreu. Mandei que os
homens, agora manobrando os varejões, subissem uma lê-
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gua- A margem, nesse ponto, estava ainda livre- Em
todo caso, quando desembarquei, fi-lo com extremo cuidado. Fui penetrando no cerrado e, a uns quinhentos metros, acendi o primeiro fogo. Depois, retrocedendo, de
cinqüenta em cinqüenta metros, fiz a mesma coisa. Quando tornei a entrar na canoa, já o incêndio irrompia violentíssimo ! Agora tratava-se de descer à toda — e em
breve estávamos uma légua abaixo dos últimos escorpiões.
Renovei a manobra. Dessa forma cercava com o fogo destruidor, o exército fatal ! Todos sabemos que o escorpião,
quando cercado pelo fogo, e vendo a impossibilidade de uma
fuga, suicida-se. Era com isso que eu contava. Um suicídio em massa, um suicídio coletivo, como jamais houve!
O fogo, encontrando fácil elemento, alastrou-se de forma
violenta, célere, quase em demasia. Iria destruir milhares
de alqueires de cerrado retorcido, terminaria à orla dos
rios e das lagoas ou com os primeiros aguaceiros- Mas
em compensação purificaria o ambiente, tudo destruindo!
Posso garantir que nem ao menos um escorpião escapou
à imensa-fogueira! O cheiro nauseabundo daqueles milhões de corpinhos assados, provocava ânsias de vômito,
mesmo quando nos encontrávamos bem distanciados! E o
fogo bendito, durante muitas noites, iluminou o nosso percurso, acompanhando-nos na descida, enquanto que o lado
oposto ia incinerando tudo na subida!"
E agora, encerrando este ensaio sobre os escorpiões,
cumpre-nos acrescentar que até aquele missionário, que
contou esse acontecimento ao chefe da "Bandeira Piratininga", cometeu o mesmo erro, tão comum em todo o mundo, afirmando que o escorpião, quando cercado pelo fogo,
se suicida. .. Mas, como já foi provado, isso não passa
de uma lenda — uma lenda que a ciência já de há muito
destruiu.

III

AS ARANHAS — O PRIMEIRO AERONAUTA DO
MUNDO — A ARANHA QUE VIVE DEBAIXO D'ÁGUA
- A ARANHA QUE VIVE NAS ENTRANHAS DA
TERRA - - A MARAVILHOSA TEIA DE ARANHA O AMANTE DE UM MINUTO — A LENDA DO "NHANDUTI" — ARANHAS VENENOSAS — A CARANGUEJEIRA - : O TORMENTO DO NOTÁVEL REPÓRTER
EXPLORADOR WILLY AURELI

Os naturalistas não hesitam em afirmar que as aranhas — descendentes diretas de Aracné — constituem
um dos grupos mais notáveis do vasto reino animal.
No ar, debaixo dágua, nas entranhas da terra, nos
picos das mais altas montanhas, nos pântanos, nos campos,
nas florestas, nos jardins, em todas as casas de todos os
países do mundo, quer nas regiões frias, quer nas zonas
quentes, vive esse feio e aborrecido artrópode e, onde quer
que seja, causa admiração pelas suas extraordinárias qualidades: força, coragem, ligeireza, arte industrial, paciêneia e persistência. São em tão grande número suas espédes que — segundo Rodolpho Von Ihering — "existe em
nossa fauna, certamente, ainda muito maior número de
espécies do que as 3.000 que até hoje foram assinaladas
nas 35 famílias".
Comecemos pelas aranhas que vivem no ar. essas que
inspiraram aos homens o provérbio: "A vida no ar é para
»s aranhas".
A aranha foi provavelmente o primeiro aeronauta;
desde o remoto passado ela se utiliza de meios artificiais
Para empreender largos vôos, às vezes de um país para
«utro! Eis como Badarioti descreve o primeiro aeronauta
do mundo:
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— "As aranhas possuem o segredo da navegação aérea; é assim que se explica como estes artrópodes conseguem lançar um fio do cimo de uma árvore a outra, sem
descer ao chão. Para esse fim, quando de uma altura querem lançar um cabo para a outra, observam primeiro a
direção do vento, servindo-se para isto do abdômen. Sendo as condições favoráveis, soltam um finíssimo fio de
seda que esvoaça;,até prender-se ao alvo por meio de uma
espécie de grude- Então a aranha puxa para experimentar a resistência da ponte lançada; depois fixa sòlidamente o cabo a alguma escabrosidade e caminha pela ponte aérea, podendo, à vontade, descer por um fio, em qualquer ponto, para sondar os abismosOutro meio mais admirável conhece a aranha para efetuar viagens aéreas. A estação do lugar já lhe não convém; por um caiporismo inexplicável não cai na teia nem
uma mosca, nem um pernilongo; é preciso então transferir-se para remotas regiões. Desta vez o seu arsenal não
possui cabos de comprimento suficiente; também quem
pode lançar uma ponte à distância de léguas? Então recorre à navegação aérea, isto é, a um balão.
O provido artrópode lança por uma extremidade, aderindo a outra a si, um fio que, pela sua leveza, se levanta nos ares. Ele percebe quando a força ascensional é suficiente e então, agarrado ao seu balão, despreende-se da
terra. Ei-lo agora nas alturas, à mercê das brisas; quando lhe apraz pode descer por um fio e, se o lugar lhe convém, larga o seu balão e deixa-o sumir-se na atmosfera."

Uma das aranhas mais interessantes, — senão a mais
interessante — é a que vive debaixo dágua, dentro de uma
bola de seda que ela mesma fabrica. Vulgarmente é conhe-
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cida apenas como aranha dágita; cientificamente, pelo
nome de Argironeta.
Esse curioso artrópode nasce debaixo dágua, nela vive
e provavelmente morre nela. No entanto, não pode viver
sem respirar o ar atmosférico. Vejamos como certo observador nos explica como ela se arranja:
"A aranha dágua pode correr por cima dágua com a
mesma facilidade com que os outros s|pes correm pela
terra, e, de repente, podemos vê-la mergulhar, com o corpo coberto de borbulhas, borbulhas que encerram a explicação do mistério: como a aranha dágua está coberta de
uma espessa penugem e de pequenas cerdas a que adere o
ar, pode mergulhar livremente, porque este ar forma uma
camada gazosa em volta dela e evita que a água lhe chegue à pele.
Mas'o mais curioso é uma grande bolha de ar que
a fêmea consegue levar consigo para o fundo, entre as
patas posteriores. Primeiro fabrica debaixo dágua, e com
ã sua seda, uma celazinha ou casulo em forma de£icampânula, aberta pela parte inferior. Feito isto, sobe à superfície, enche o corpo de ar e dispõe as patas traseiras de
forma que a bolha de ar de que falamos1 não possa escaparse. Em seguida mergulha e descarrega esse ar no ninho
que construiu; faz várias viagens, trazendo de cada vez
uma nova quantidade de ar, até que tenha feito sair toda
a água do interior da cela, que fica cheia de ar, e a aranha fica assim com uma casa, feita de seda e ar, em que
pôde permanecer defendida contra os ataques dos seus inimigos e em que depõe os ovos."

ferência nas regiões quentes, mas também é encontrada
nos países temperadosA morada desse artrópode, construída num buraco
profundo, em forma cônica, toda forrada com seda finíssima e revestida com uma espécie de verniz que impede*o
desmoronamento das paredes, é uma das maravilhas da
engenharia e arquitetura anima.'. Mas a obra-prima dessa aranha — escreve um naturalista — é a porta com que
ela fecha a entrada da sua morada, que é composta de várias camadas de seda e terra, de forma que quando está
fechada não é possível descobrir essa maravilhosa casa.
A porta é montada sobre uma espécie de gonzos de
seda muito resistentes, de maneira que é fácil levantá-la
empurrando-a por baixo. Se algum inimigo que persegue
a aranha consegue descobrir a porta, ela introduz-se rapidamente no esconderijo e, fechando-a, prende-a com as
suas garras de maneira que não possa ser aberta. Este
caso deve ser freqüente em várias partes do mundo, pois
há aranhas que não se contentam só com uma porta, mas
costumam fazer duas: a de cima e outra mais pequena,
alguns centímetros abaixo.
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Não menos interessante é a aranha que vive nas entranhas da terra. Chama-se aranha mineira. Vive de pre-
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Excluindo as vagabundas e algumas outras espécies,
as inúmeras descendentes de Aracné, desde as quase microscópicas até as carangueieiras, que atingem 10 cms. de
tbrpo e mais de 20 incluindo as patas, tecem teias de
seda que constituem uma das mais delicadas maravilhas
de arte do reino animal. E, para edificar essa morada que
lhe serve também de armadilha, leito nupcial, mortalha
e outras coisas mais, a aranha escolhe qualquer lugar: por
e
ntre as folhas e galhos de árvores e arbustos, no meio
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das plantas, no.s recantos dos muros, nos ângulos das paredes, nos telhados, enfim em qualquer parte onde o instinto lhe diz que haverá abundância de moscas e mosquitos.
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"Nas noites de outono. — escreve Donald Culross
Peattie — certos tipos de pequenas aranhas, insufladas,
ao que parece, por intenso desejo de passear, segredam um
fio especial que fica solto ao vento ,e que deverá ser bastante forte para sustentá-las no ar. As aranhas então descem até a ponta desses fios e se deixam levar ao sabor
dos ventos. Sucede às vezes que milhares delas descem
num mesmo ponto de uma campina e as pessoas que por
ali passam pela madrugada presenciam surpreendidas o
espetáculo inédito de um lenço! de teias de aranha cobrindo a relva orvalhada."
Os fios da teia, apesar de uniformes, desempenham
várias funções .diferentes: alguns servem de armadilha
para a captura das vítimas; outros de leito nupcial, via
de escape, telegrafia; outros ainda para acorrentar os insetos que têm a desgraça de serem apanhados, e assim
por diante.
O macho, quando vai visitar a fêmea, avança na teia
agitando fortemente o "fio telegráfico". Avisada, corre
a fêmea ao encontro do visitante, que nem sempre regressa a seu lar... E' que os machos, sendo sempre mais pequenos que as fêmeas, são freqüentemente devorados pelas companheiras, poucos instantes depois do noivado e
antes mesmo de terem tempo suficiente para acabar de
cortejar a sua querida. Esses curiosos amores das aranhas
assassinas inspiraram ao nosso grande poeta Olavo Bilac
a seguinte poesia, em que descreve magistralmente a desgraça do amante de um minuto:
Com o velud-o do ventre a palpitar hirsuto
^ os oito olhos de brasa ardendo em febre estranha,
Vêde-a: chega ao portal do intrincado reduto,
E na glória nupcial do sol se aquece e bonita.
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Moscai! podeis revoar, sem medo à sua sanha:
Mole e tonta dff amor, pendente o palpo astuto,
E recolhido o anzol dn. mandífrula, a aranha.
Ansiosa espera e atrai o amante de um minuto,..
E ei-lo corre, ei-io açode à festa e á morte! Um hino
Curto e louco, um momento, abala, e inflama o fausto
Do aranhol de ouro e seda,. .. E o aguilhão c*.s.w.s.sm0
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Desejando acrescentar aos presentes que destinava à
sua noiva uma pele de jaguar, pôs-se o rapaz um dia em
campo. Surpreendido pela noite em plena mata, amarrou
alguns cipós ao tronco de uma árvore e, embora não estivesse convenientemente armado para acampar assim, ali
adormeceu.
Nunca mais tornou à taba. Todas as tentativas do»
seus, para encontrá-lo, foram vãs.

Da esposa- satisfeita, abate o noivo exausto,
Que cai, sentindo a um tempo, — invejável destino!
A tortura do e&pasmo e o gozo do holocausto.
'•$

Fim idêntico têm, às vezes ,os próprios filhos da aranha que devora o seu marido: depois de cuidar das suas
crias, não é raro que a mãe as devore, e para fugirem a
este e outros perigos semelhantes, as aranhas pequenas
deixam-se ardilosamente levar pelo vento, suspensas no
extremo de um fio da sua própria seda, que lhes serve de
pára-quedas. Desta forma são transportadas por vezes
a distâncias consideráveis, indo em certas ocasiões de um
país para outro muito afastado.
A maravilhosa teia de aranha, que inspirou aos gregos a lenda de Aracné, serviu para modelo às mulheres
paraguaias que, copiando o admirável trabalho do repugnante artrópode, criaram a linda renda, o Nhanduti, que
s-e tornou famoso. Essa renda tem sua lenda, que conta,
a sua origem.
Eis como Eoquete Pinto resume a lenda em questão —
uma nas mais belas jóias do folclore paraguaio:
"Numa tribo guarani, em tempos que já vão longe,
preparava-se o casamento do filho do cacique com ama
jo*em.

Muitos anos depois, por acaso, um caçador de
tribo veio a deparar sob imensa árvore, no meio da mata,
com um esqueleto humano ao «lado de uma ossada de onça..
Junto estavam um arco, flechas e outros objetos que foram
reconhecidos como pertencentes ao filho do cacique.
As aranhas tinham-se aninhado entre os ossos do rapaz. E — como que no propósito de dar mortalha digna a
quem morrera no desejo de agradar à sua amada -- haviam tramado tecido finíssimo que o envolvia completamente.
A noiva-vi uva, cuja dor nunca encontrava consolo,
ao ver aquilo, sentiu zelos das aranhas artistas. Não que-
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ria admitir a idéia de que outrem que não ela se houvesse
ocupado em proteger os restos do seu morto.
Durante longo tempo, todos os dias embrenhava-se
na floresta. Ia aprender a tecer com as aranhas...
E cada vez que o tempo destruía a mortalha que cobria os restos do bem-amado, uma outra, de tecido mais
rico e mais delicado, tecido à feição da teia das aranhas,
vinha cobri-lo novamente.
Pelo amor e pela constância obtiveram assim, os índios, a arte do nhanduti."
ultimamente — afirma um naturalista — até o homem se está utilizando das teias de aranha. Um tecido especia! está sendo feito com fios extraídos de uma aranha
da Ilha de Madagascar. O fio em apreço é tirado da aranha viva, enrolado em carreteis e depois transformado no
citado tecido de seda- Nos Estados Unidos, os fios de teia
de aranha estão sendo usados nas linhas cruzadas das lentes
de certos telescópios, tais como nos periscópios de submarinos.
Passemos, agora, às aranhas venenosas. Não há dúvida que todas as aranhas são de certo modo venenosas,
porquanto todas dispõem de diminutas gotas de veneno
com as quais paralisam as suas vítimas.
Referindo-se às mais venenosas aranhas do Brasil,
escreve o dr. Afrânio do Amaral:
" . . . As aranhas são representadas no Brasil por um
número considerável de espécies agrupadas em vários g&neros. Dessas, porém, apenas dois tipos se sobrelevam
aos demais e apresentam real importância em Medicina.
São eles o gênero Ctenus e o gênero Lycosa. Esses dois
tipos de aranha possuem veneno bem diverso e, destarte,
produzem fenômenos de intoxicação mui distintos entre si.
Relativamente pequenas e muito mais venenosas que as
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chamadas Caranguejeiras, essas aranhas procuram, freqüentemente, esconderijo em sapatos e peças de roupa ou
no meio de lenha e, desse modo, conseguem picar as pessoas, nos pés, no corpo ou nas mãos-

Felizmente o número de espécies capazes de produzir
sérios acidentes entre nós resume-se nesses dois gêneros."
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A caranguejeira — eis a maior aranha do mundo, que
atinge até 25 centímetros de comprimento, medido entre
as extremidades das patas estendidas.
. Essas gigantescas aranhas não tecem fios, nem aranhóis, consoante afirma o naturalista Von Ihering. Sua
vida é a dos salteadores destemidos, que lutam corpo a
corpo com a vítima. Aumentam-se de pequenos vertebrados de sangue frio, como sejam: rãs, lagartixas e cobras.
Os drs. Vital Brasil e J. Vellard, que realizaram vários estudos com relação às diversas espécies dessa aranha, têm as caranguejeiras na conta de ofiófagos precio"sos, por darem caça às serpentes novas.
Apesar de venenosa, Sua picada não é fatal para os
homens. De hábitos noturnos, caça à noite. O animal picado entra logo em estado de embriaguez, perde o equilíbrio e, por fim, cai em torpor. Se não morre, as perturbações nervosas permanecem durante meses.
O meu querido amigo Willy Aureli, audacioso chefe da
famosa expedição "Bandeira Piratininga", — atualmente nos misteriosos sertões de Goiás — teve um "encontro"
com uma caranguejeira. Eis como ele descreve os angustiosos momentos que passou em companhia da mostruosa
mígala:... "Tenho por costume acordar sem sobressaltos, diremos assim, docemente, Foi dessa forma que acordei, despertado por uma sensação de opressão. Já os cantos e a batucada tinham terminado, pairando o silêncio
eterno, dèbilmente esfrangalhado pela nênia da cascata
distante.
Abri os olhos lentamente e dei com a luz do lampeãozinho, como que separada por barrotes. Lembro-me perfeitamente do fato e, por estar ainda meio imerso na dormência, não atinei, de súbito com a causa. Foi logo depois que percebi, por sobre o meu rosto, algo de medonho,
repugante, horrível!

Desde a testa até o queixo senti pequenos estremecimentos. Alguma coisa aí se movia em círculo- Não tardei
a perceber, em toda a sua amplitude, o horror da situação:
sobre o meu> rosto pousara uma aranha caranguejeira
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dessas enormes, peludas ! Aranha fêmea, pois tjue trazia
o ventre bojudo devido à próxima cria, ventre que roçava
na ponta do meu nariz, esfregando-o perigosamente, a
ponto de me forçar a um espirro.
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Fiquei gelado! Senti toda a angústia do momento
centralizar-se-me no plexo e na espinha. Meu pensamento
transportou-se a certa visita feita ao Butantã de São Paulo.
Todo o cortejo de mutilações medonhas, de resultados trágicos, de mortes tremendas, pelas picadas das aranhas,
acudiu-me de pronto, elevando mais e mais o pavor do
momento!
Comecei retendo a espiração o mais possivel, canaiizando para os pulmões o estrito necessário para viver.
Temia um movimento qualquer, um aspirar ou respirar
mais profundo; temia espantar a tarântula e sofrer as
, conseqüências. Impossível descrever todo o tormento Os
segundos pareciam horas e os minutos dias intérminos!
Lá estava eu, acordado plenamente, a um passo de três
companheiros, imobilizado pela caranguejeira, impossibilitado de um gesto, de um chamado, e a ponto de sofrer os
efeitos de um incubo infernal!
O roçar contínuo da barriga felpuda no nariz, pbrigava-aie a um esforço inacreditável para reter a explosão
do espirro- Sentia arder os pulmões, latejar as fontes, o
suor frio deslizar em grossos pingos pela testa orvalhada.
Sentia a angústia apertar minha garganta, os músculos
rebelarem-se na ânsia louca do pulo, da ação imediata!
Sentia meu cérebro vacilar ante a realidade pavorosa!
O aracnídeo parou de girar. Pareceu escavar com
suas patas dianteiras por cima das minhas sobrancelhas.
Depois imobilizou-se. Minha pituitária sofria os efeitos do
nauseabundo cheiro de alguma secreção. Pela ligeira fresta das pálpebras, via a luz do lampeão esmorecer aos
poucos. Ia ficar no escuro, a sós com o pequeno monstro,
numa luta feita de resignação e pavor, procurando doidamente manter os nervos a postos, que disso dependia a
minha salvação.
A mígala subiu um bocado. Sua barriga tapou-me a
visual. Mexeu noa meus cabelos. Depois regressou ao ponto

Nelson

Vain er

46

de partida e ficou imobilizada, como que auscultando qualquer rumor. Duas patas fixaram-se na comissura dos meus
lábios- Novamente girou, fazendo do meu nariz o centro
dessas evoluções.
Minha resistência estava chegando ao mínimo. Um
companheiro balbuciou qualquer coisa em sonho. Depois
mexeu-se na cama. A aranha ficou nervosa. Agrupou
as pernas. Distingui perfeitamente as ramificações,, peludas, como se fossem da grossura de um dedo, eriçadas
pela raiva súbita. Pedi mentalmente a Deus que restituísse o sono tranqüilo ao companheiro de caçada. Acompanhei, com crescente pavor, todos os movimentos e barulhos.
Tudo voltou ao silêncio primitivo e a caranguejeira,
refeita do susto, distendeu as suas patas sobre o meu rosto,
como que descansando. Arfava, subindo e descendo o
ventre.
Que horas seriam, meu Deus? Há quanto estava eu
assim, contando os minutos da agonia atroz? Ter-se-ia
por ventura imobilizado o tempo, mantendo-se a Terra nas
trevas ? Calculava a hora desde que nos deitamos e a hora
em que deveríamos acordar. Meia-noite ainda não era, portanto. Sabia também que ao primeiro cantar dos galos,
lá pelas 23 e trinta, Luiz acordaria impreterivelmente.
Senti um estremecimento no couro cabeludo. Gostaria de poder tatear meus cabelos, para ver se estavam eriçados como espetos. Sim, devia ser isso! E se eu fizesse um
gesto brusco, não esperado pela aranha, arrancando-a com
a mão? Daria resultado? Mas se falhasse? Os caniços, a
um palmo do meu rosto, poderiam interceptar a manobra!
Tinha uma certeza: a aranha viera pelas hastes dos bambus, onde provavelmente tinha o seu ninho. Maldito lugar
que escolhera para dormir! O meu coração batia descompassadamente- Experimentava receios muito sérios de que
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o barulhar do generoso músculo pudesse ser pressentido
pela tarântula.
Medo horrível! Pavor estrangulados ! Um uivo estava engatilhado em minha garganta e os olhos rebelavamse dentro das pálpebras, desejando pular, esbugalhados,
para beberem com a visual todo o horror do momento!
E agora? Que fazer! Continuar assim? Impossível!
Eu era forte demais para desmaiar e fraco em demasia
para enfrentar serenamente a situação que se prolongava.
Imaginava os resultado^ de uma picada no rosto! E se a
arasha injetasse o seu veneno nos meus olhos? Ficaria
cego! Cego pelo resto da vida! Mergulharia nas trevas
eternas, dentro das trevas ! Não mais o encantamento
dos beíos panoramas silvestres! Não mais o sol radioso
palhetando as águas dos rios ! Não mais a silhueta distante e azulada das serras altaneiras ! Não mais os semblantes dos que me eram tão caros! Via-me como num
filme, órbitas escavadas e tétricas, avançando cauteloso,
tateando com o bastão, imerso na noite sem fim!
E se não fosse nos olhos?
Ficaria deformado, rosto repelente .asqueroso à vista! Fugiriam de mim, tornar-me-ia uma espécie de pátria. .. E se morresse da picada? Dar um adeus à vida,
de forma inglória! Terminar a existência sobre aquele
catre mofado, levando para o túmulo, como última visão,
as pernas nervosas e peludas do frio matador e os gomos
alaranjados da luz bruxokante do lampeão.
Quanto horror! Quantos pensamentos desencontrados e macabros! Quantos desfibramentos enquanto me esforçava por conduzir meu espírito à serenidade, desejando
aceitar o imprevisto do estoicismo!
Oh! Poder soluçar, gritar, agitar-me, pular, correr,
distanciar-me desse pesadelo que me chumbava inerte e
apavorado!

Ás juntas do corpo doiam-me pela imobilidade forçada. Tinha necessidade imperiosa de ar. Mas sabia que
um único movimento podia decretar a minha perdição e
permanecia como estava, verdadeira estátua do desespero
mudo- Eu era como Guliver no país dos anões: um gigante escravizado por um pigmeu! Mas que pigmeu!
A aranha mexeu-se, deslizou para o lado esquerdo do
meu rosto, enfiou-me duas ou mais patas na orelha, depois não mais a senti!
Teria ela ido embora? Teria, desviado para o peito?
Estaria fazendo uma excursão pelo corpo, para regressar,
despótica, má, cruel? Raiava a esperança louca- Não sentia mais as câimbras dolorosas dos membros anquilosados.
Estava todo tenso, concentrado espasmòdicamente para a
provável trajetória do aracnídeo. Seria oportuno um primeiro movimento? Agora? Ou devia aguardar ainda,
imerso mais e mais no tormento insuportável?
Vi-a, então, em todo o seu esplendor horrendo, de costas para mim, deslizando pelos caniços de pesca! Enorme,
apavorante. Luziam-Jhe no dorso os olhinhos perversos
e frios! Tinha tamanho descomunal e bastava o seu aspecto para fazer correr calafrios pelo corpo. Andou, parou,
e, oh meu Deus! retrocedeu! Viria novamente ou se deixaria cair, desde onde se encontrava, sobre o meu rosto
contorcido ?
Não controlei mais os nervos. Os músculos propulsores agiram pelo reflexo do subconsciente e me atiraram,
horizontalmente, para fora do leito onde sofrerá a terrível
agonia ! Estou de pé, frenético. Acordo os companheiros,
aponto-lhes o monstro peludo que, cèleremente, tenta esconder-se. Sibila um chicote no ar- A aranha é apanhada
e pula, medonha, maior ainda pelo eriçar de todos os pelos. Nova chicotada e lá jaz ela, encolhendo as pernas no
derradeiro espasmo da morte.
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Há comentários. Narro, fragmentada, a minha aventura. Uma luz busca o meu rosto. Tenho um líquido viscoso espalhado pela epiderme. Depressa os companheiros
destampa uma garrafa de cachaça e me lavam. Depois
bebo um largo tragoA reação não tarda. Sinto fraquejar as pernas. Sento-me à soleira do rancho e, olhando para o céu marchetado de estrelas, choro silenciosamente, deixando deslizar as
lágrimas pelo pescoço abaixo, imensamente feliz por me
sentir vivo, liberto do horror, incólume."
IV

EXÉRCITOS FORMADOS DE BILIÕES DE INIMIGOS
DO HOMEM - - AS FORMIGAS - - A TERRÍVEL "SACA-SAIA" — O TAMANDUÁ-BANDEIRA — OS GAFANHOTOS — O MONUMENTO ÀS GAIVOTAS EM LAGO
SALGADO - - A LUTA CONTRA OS MOSQUITOS —
ALGUMAS MARAVILHAS DO MUNDO ALADO — OS
INSETOS NA ALIMENTAÇÃO

Com o aparecimento do homem na terra, a luta pelo
domínio do mundo, antes travada entre os gigantescos animais, chegou a ser algo de tão trágico que nós, hoje, só
vagamente podemos imaginar.
Como já dissemos no primeiro capítulo, os monstros
pré-históricos lograram dominar o mundo, temporariamente, isto é, durante alguns milhares de anos. O homem, porém, insignificante perante aquela força bruta, venceu o
mastodonte e subjugou todos os seres vivos do globo, desde a mais selvagem das feras ao rnais manso animalzinho.
No entanto, não conseguiu, até hoje, vencer completamente um poderoso inimigo organizado que, era todas as
i'6giões deste imenso mundo em que vivemos, constitui uma
tremenda catástrofe para todos os povos.
Exércitos formados de biliões, variando de tamanho
entre quase microscópicos é alguns centímetros de envergadura, surgem, alguns debaixo do solo, outros, em nuvens que escurecem o sol, descem das alturas.
São formjgas, gafanhotos, moscas, mosquitos, e outras pragas qije atormentam não só a vida dos homens,
1
umo também a dos animais.
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As formigas — eis o maior e menor monstro do mim- j
do! Operando em baixo do solo, corroem alicerces e vigas j
de casas, fazendo-as ruir, destruindo, destarte, as obras ;
humanas edifiçadas com tanto suor e sacrifício. Senão, j
invadem as plantações, o que significa o aniquilamento •;
total das mesmas. Nada pode deter a sua marcha destrui-:
dora, durante a qual devoram os animais qus lhes aparecem no caminho. Consomem todas as larvas que encon- j
tram, escorpiões, aranhas e outros artrópodes e insetos
que têm a desgraça de cair nas mandíbulas desses pequenos assassinos. Nada pode enfrentar aquele exército de
biliões, a que só se comparam as nuvens de gafanhotos.
Há mais de cem anos, o sábio Saint-Hilaire, quando
perlustrava o "hinterland" dos países latino-americanos,
proferiu a seguinte frase profética, que se tornou famosa:
"Ou o brasileiro dá cabo da formiga ou a formiga dá
cabo do brasileiro". E Raimundo de Morais afirma que
"a Amazônia estaria três vezes mais adiantada, mais linda, mais habitável, se não fora a formiga, praga tremenda, disseminada, para flagelo do homem, por todos os recantos"-

invemada muda-se, emigra, acossada muitas vezes pela
água. E' o pavor do tapuio, do seringueiro, e até do selvagem. Marcha aos biliões, lembrando um exército em
fuga, desorientado, perdido, volvendo à direita e à esquerda, cortando estradas, enviesando-as, enfiando-as. Ao se
aproximar das habitações, ouve-se, quebrando o silêncio augusto da mata, o seu ruído nas folhas, nos gravetos, nos
sacaís, nos seixos e nas pedras. Os bichos logo se alarmam. As antas e as onças, os veados e as cobras, as pacas
e as cotias correm espantados. Os jabotis encolhem-se nos
cascos. As aves revoam buscando os pousos inacessíveis.
A fauna toda, assustada, dominada por aquele terror pânico do leão de Pompéia, à proporção que o chiado crespo,
arrastado, dantesco, cresce e ressoa, dispara alucinada e
espavorida- As baratas, os ratos, os gatos, os cães, os morcegos, antes mesmo dos moradores, desertam das palhoças;
as mães fogem com os filhos; a debandada é rápida e completa. Se, por qualquer circunstância, a saca-saia não se
deixa pressentir dentro de casa e assalta de surpresa a
moradia, a medida defensiva resume-se na imobilidade.
As mulheres tiram a saia, donde vem o nome à formiga, e nuas, impassíveis, esperam que a onda viva lhes
passe sobre os corpos. Qualquer movimento resulta em
milhares de picadas. E o multifário animal sobe aos esteios, aos móveis, às paredes, à cumieira, cobre a vivenda, devasta, devora os alimentos e vai-se, desaparece no
interior da selva, desorientado e sinistro."
Felizmente, nem todas as formigas são nocivas como
nem todas as cobras são venenosas. Não sendo o nosso escopo descrever a vida maravilhosa desse notável himenóptero, nem as várias espécies existentes ,recomendamos ao
leitor os livros de Maeterlinck, Fabre e, entre nós, C. de
Melo-Leitão e V- Lefèvre, este último autor de "Insetos

Curiosa formiga é a denominada sa-ca-sa-ia, brilhantemente descrita pelo já citado Raimundo de Morais, em
seu livro "Na Planície Amazônica": "Preta, doida, vivendo aos bandos, levanta para as suas saídas da terra
onde habita, uma espécie de menhir de barro vermelho,
de três a quatro pés d? altura, que acaba em forma de cone
pela ação das chuvas e dos ventos. Em certas esplanadas
abertas pelas mãos do homem vêem-se aqueles montículoa
de argila como pequenos baluartes quebrando o verde que
tapeta o solo- Em épocas especiais do ano, geralmente na
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Amigos e insetos Nocivos", publicado na Coleção "O mundo e suas Maravilhas".

Um dos mais curiosos animais da nossa fauna é o
tamanduá-bandeira. Uma lenda bastante generalizada narra que o tamanduá fica, à noite, à beira da estrada onde
espera passar um homem. Quanto este aparece, abraça-o
com tanta força que o pobre homem não consegue mais es-

capar a uma morte horrível. Com efeito essa lenda tem
um fundp de verdade, pois é assim que esse animal, com
ares antediluvianos, agarra e dá cabo da onça, mas foge
sempre do homem.
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Esse animal, de tão grande porte, alimenta-se exclusivamente de formigas! A colheita das formigas, ele a faz
com a língua, estirada uns 30 ou 40 centímetros, isto é,
quase dois palmos, e estando ela bem carregada, recolhe-a
rapidamente, saboreia quem a mordia e a enfia' de novo
para dentro do formigueiro, em busca de mais alimento.

Em meados do século XIX, estabeleceram-se em Utah,
L-X>S Estados Unidos milhares de colonos, vindos de outras
regiões daquele país, depois de uma longa marcha durante a qual sofreram privações indescritíveis.
Chegados àquela zona, iniciaram o cultivo dos campos.
Finalmente, na época da colheita, viram coroados de recompensa os inúmeros sofrimentos até então experimentados: os campos estavam todos cobertos de doiradas
espigas de trigo, milho, de batatas, feijão e outras coisas
mais — uma riqueza nunca vista em tão abundante forma.
Eis que justamente quando tudo estava pronto para
ser colhido, surgiram das alturas, em nuvens medonhas
que eclipsaram o próprio sol, biliões e biliões de gafanhotos, invadindo os lares e cobrindo as plantações- Não, não
havia resistência contra eles; nada podia detê-los, destruílos ou impedir a devastação que iriam causar. Imagine-se
o horror experimentado por aqueles infelizes colonos, ameaçados de passar fome mais um longo ano, até a nova colheita.
Porém, justamente quando se considerava tudo irremediavelmente perdido, outra nuvem apareceu, também
tão densa que por sua vez, deixou as vilas e os campos às
escuras. Eram nuvens de gaivotas, vindas do mar, atraídas pelo petisco. E começou a caçada. Felizmente paga os
colonos as gaivotas limparam os campos de gafanhotos,
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salvando-os, aos colonos, milagrosamente, da miséria. E
os colonos, para expressar a sua eterna gratidão àquelas
aves, erigiram-lhes um belíssimo monumento, no centro da
cidade de Lago Salgado em Utah — único em seu gênero
no mundo inteiro.
A África é o continente que mais gafanhotos abriga. Também na Ásia são numerosos- Aparecem em todos os países do mundo.
De tempos em tempos, nuvens de gafanhotos invadem
o sul do Brasil, vindas do grande Chaco Boliviano. Os
danos que causam são medonhos! Onde pousa a nuvem,
compacta, desaparecem as folhas e só restam os talos. E'
a mais temível das pragas que devastam as plantações em
todos os países do mundo.

rão definitivamente liquidados pelo homem, antes mesmo
de tentarem suas marchas de destruição e devastação.
Nas águas paradas dos lagos, pântanos e brejos, criase uma larva grotesca e carnívora, bastante prejudicial à
criação dos peixes, pois devora os peixinhos recém-nascidos.
No entanto, quando essa mesma larva adquire asas
e corta o espaço com suas quatro asas multicores e transparentes, torna-se uma das mais extraordinárias belezas
do mundo alado.
E' a libélula.
Vive sempre, ou quase sempre, sobre as águas, onde
encontra abundante banquete de pequenos insetos, devorando-os implacavelmente.

Temos, ainda, depois dessas pragas, várias outras, de
menor importância. O general Couto de Magalhães ,ao
descrever as suas aventuras nos sertões de Mato Grosso
e Goiás, advertiu todos aqueles que desejarem embrenharse nas selvas milenárias, não contra as onças ,as serpentes venenosas, a monstruosa sucuri, o abraço do tamanduá, os ferozes jacarés, as sanguinárias piranhas, os escorpiões e as aranhas venenosas, mas contra os... mosquitos! Aconselhava, mesmo, o autor de "O Selvagem",
levar ,antes de mais nada, densos mosquiteiros, para defender-se contra as picadas de fogo dos mosquitos, que
atacam em bandos naqueles sertões bravios.
São esses os poderosos exércitos de guerreiros minúsculos que o homem, vencedor do mastodonte, ainda não
conseguiu vencer completamente. A luta continua- Um dia
virá em que também esses nocivos pequenos assassinos se-

Suas manobras e seus giros aéreos em torno das águas
lembram as mais audaciosas acrobacias dos aviadores, enquanto o seu conjunto se parece com os aviões de caça os
biplanos que, por sua vez, parecem cópias do lindo inseto.
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Enfim, no mundo alado, uma só criaturinha se lhe
avantaja em beleza, delicadeza e rapidez de vôo: o minúsculo colibri, ou beija-flor, a menor avezinha do mundo-

Outros insetos de maravilhosa beleza, são as borboletas e mariposas. Suas asas mostram um colorido brilhante e desenhos delicadíssimos, sendo de grande beleza
as borboletas azuis que voam vagarosamente pelas clareiras da mata; as de cor azul intenso, com reflexo de seda
e bordos pretos; as de um branco anilado, com pontos
pretos submarginais e, finalmente, as inúmeras outras es-

pécies em cujas asas todas as cores do mundo se estabeleceram à vontade, para pintar algumas das mais extraordinárias belezas do mundo alado.
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Uma belíssima lenda de origem indígena conta que no
princípio não havia lua, nem estrelas. Só durante o dia havia luz, enquanto à noite imperavam as trevas. Mas nos
campos, por entre as ervas e plantas, se encontravam estrelinhas errantes, de luz azulada, que se levantavam do
chão, descrevendo no espaço arcos luminosos.
Eram estrelas vivas. Eram os vagalumes ou pirilampos, dotados de olhos que na escuridão pareciam pequeninas lâmpadas ou faróis de luz azulada e verde.
Houve épocas, porém, em que desapareciam e, então,
as trevas envolviam as tabas e as florestas, de tal forma
que não se podia dar um passo adiante sem esbarrar nalgum obstáculo. Foi quando um menino muito esperto teve
uma feliz idéia: colocou uma dessas estrelinhas na ponta
duma flecha, arremessando-a com toda força às alturas.
O resultado não se fez esperar- O pirilampo cravou-se no
firmamento, sem poder voltar.
Os índios gostaram da idéia e repetiram inúmeras vezes a façanha. Em pouco tempo o céu ficou estrelado com
milhões e milhões de vagalumes que, pisca-piscando, iluminam o mundo nas noites escuras e embelezam o céu nas
noites enluaradas.. .

Entre as inúmeras espécies de insetos encontram-se
milhares de criaturinhas de beleza indescritível, quer nas
formas, quer no colorido dos seus corpinhos e, principalmente, das asinhas finíssimas e transparentes, que se agitam nervosamente no ar.
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Desde os tempos primitivos, esses pequeninos seres
atraem a atenção do homem, que em torno deles tece um
sem número de lendas e se deixa influenciar por muitas
superstições absurdas. Mas, tanto as lendas quanto as
superstições são belíssimas e revelam a mentalidade dos
povos de todos os países e de todas as regiões do globo.
O que causa espécie porém, é o "menu" do homem,
quer do selvagem, quer do civilizado, do qual constam "pratos" dos mais esquisitos insetos.
Os gafanhotos, por exemp-lo, constituem excelente petisco para os africanos. Eis como Diodoro da Sicília, do
tempo de Júlio César, se refere a este assunto:
"Os Acridiófagos (comedores de gafanhotos) habitam
os confins do deserto- São menores que os outros homens,
magros e completamente negros- Na primavera ,os ventos
do oeste lhes trazem do deserto quantidade incalculável
de gafanhotos notáveis pelo tamanho como pela cor suja
e desagradável de suas asas. Tais insetos são tão abundantes que os bárbaros não tem outra alimentação durante
toda sua existência. A caça desses insetos dura vários
dias, e são acumulados em montes enormes; como a região
é rica em sal, eles salgam os gafanhotos não só para torná-los mais saborosos como para conservá-los até a volta
da estação em que surjam de novo."
O gafanhoto é comido até hoje no Extremo Oriente,
nas Filipinas, na Arábia e no Sião.
Muitos povos comem besouros e outros insetos, dando
preferência às larvas; arrancam as asas das grandes borboletas e devoram crus os corpinhos.

Nelson

V ainer

61

Enfim — borboletas, mariposas, gafanhotos, libélulas,
besouros, abelhas, vespas, formigas, larvas e os demais insetos que se arrastam pelo solo, vivem nas águas e no ar,
constituem todos excelente petisco para o homem. Aliás,
nenhum animal escapa à voracidade do homem, o mais
carnívoro e cruel de todos os animais do mundo.

