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Verdes, grandes, ruidosas e 
bastante comuns em todos os tipos 
de massas de água, desde tanques 
com vegetação a charcos, ribeiros 
e represas, as rãs são um dos 
anfíbios mais ubíquos e conhecidos 
da nossa fauna. E mesmo em 
espaços urbanos – jardins, hortas 
e quintais – é possível encontrar 
populações desta espécie, desde 
que esteja presente o elemento 
essencial à sua sobrevivência: 
água. Se à primeira vista pode 
parecer difícil atrair estes animais 
a um jardim urbano, aqui fica o 
desafio: construa um pequeno 
charco num espaço ensolarado 
e deixe que a natureza siga o 
seu curso. Primeiro chegarão os 
invertebrados aquáticos. Depois 
virão as libélulas. Finalmente, 
talvez quando a primavera 
despertar, a noite há de encher-se 
com o coaxar ritmado e apaixonado 
de uma rã em busca de companhia. 
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ideia de perguntar à signora Ferreti, «que chicha tenrinha é 

esta?». Tanto quanto me lembro, à resposta da signora Ferreti 

seguiu-se um uivo do Sven que pintalgou boa parte do papel 

de parede da sala em tons de verde – verde-vómito entenda-se

e não verde-rã – o que deixou il papà Ferreti visivelmente 

aborrecido. Aparentemente o verde-vómito não combinava 

nada bem com o resto da decoração.

Confesso que durante anos fui atormentado por este episódio. 

Afinal, ainda que inadvertidamente, tinha-me tornado um 

comedor de rãs. E, pior que isso, tinha gostado. Maledetto 

sejas, Fabrízio! Por isso, quando construí o meu jardim decidi 

que seria a altura certa de exorcizar o meu tormento fazendo 

um mea culpa sob a forma de um charco. Convoquei a prol 

Steinwender e anunciei: «Vamos construir um charco para os 

bichos cá de casa!». «Um quê?» perguntou o Steinwender mais 

novo, «uma massa de água lêntica, de dimensões superiores 

a uma poça e inferiores a um lago ou lagoa, geralmente 

formada pela precipitação ou pelo escoamento de bacias 

hidrográficas próximas, que se caracteriza pela presença de 

detritos orgânicos e pela profundidade reduzida», respondi 

eu. «Ah, isso!» exclamou o Steinwender mais velho, «de facto, 

apreciamos bastante a ideia e essas enxadas até têm bom 

aspeto, mas agora temos de ir ali ficar doentes, sim?». E lá foram 

eles ficar doentes em frente à Playstation.

Após dois dias de trabalho árduo e solitário sob um sol 

escaldante do final de agosto, concluí a empreitada. Estava 

pronta a Riviera anfíbia do meu jardim. Sete metros quadrados 

de resort de luxo para a bicharada aquática, com plantas, 

pedras e troncos convertidos em abrigos para todos os gostos. 

A primeira vez que vi uma rã, foi no 

prato do meu amigo Fabrízio, no dia 

da festa do seu oitavo aniversário, 

durante as minhas andanças pelo país 

dos teutões. Curiosamente, achei que 

a rã estava particularmente sossegada, 

o que não é de estranhar considerando 

que estava cozinhada. A família de 

Fabrízio era italiana, da região de 

Piemonte, onde aparentemente as rãs 

eram consideradas um acepipe. Vai daí, 

la mamma decidiu presentear os piccoli 

amici da turma do seu bambino com um 

belíssimo risotto alle rane, basicamente o 

que em bom português consideraríamos 

uma arrozada de rãs. O almoço foi um 

sucesso, até ao momento em que o Sven, 

um fanfarão germânico com a boca 

cheia de risotto alle rane, teve a infeliz 

FIGURA 2 Os olhos grandes e proeminentes, o tímpano evidente e 
o focinho pontiagudo, são características distintivas desta espécie.

FIGURA 1 A rã-verde é 
um anfíbio ubíquo, porém 
fortemente dependente da 
água onde desenvolve todo 
o seu ciclo de vida.
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Uma joia da arquitetura paisagista. Não fora a pele da cara 

gretada pelas queimaduras em segundo grau resultantes da 

extraordinária insulação impedir-me de esboçar um sorriso 

sem arquear dolorosamente as sobrancelhas embebidas 

em cremes hidratantes, e juro que teria soltado uma risada 

sarcástica: «embrulha, Fabrízio!». 

O tempo de espera para que um charco seja colonizado pela 

vida selvagem varia bastante. Nuns casos a apropriação é 

rápida, noutros nem por isso. No caso do meu charco acabou 

por ser um arreliante nem por isso. Mas nem por isso é o meu 

nome do meio, pelo que, deliberei, logo ali, que para arreliar 

o senhor El Ninõ que andava a baralhar o clima e a atrasar 

as chuvas tão necessárias às migrações de anfíbios para o 

meu charco, que a primeira rã a aportar ao meu novo resort 

se haveria de chamar "Nem Por Isso". Não é melhor que o "6.ª 

Feira" que Daniel Defoe arranjou ao Robinson Crusoe, mas foi 

o que se pôde arranjar às 23.17h de uma 4.ª feira de novembro, 

quando depois de visitar o charco de lanterna na mão pela 

nonagésima terceira vez naquela semana, constatei que a água 

continuava sem vida anfíbia. Raios. 

Mas Nem Por Isso acabou por chegar um dia. Refiro-me à rã, não 

à construção idiomática de negação fraca que habitualmente 

resulta da minha interação com o Steinwender mais novo 

Nem Por Isso era pequena, apenas 7 centímetros de anfíbio. 

Pequena, mas toda senhora do seu nariz, se o tivesse. Na 

verdade, tivesse ela um bigode no nariz que não tinha, e havia 

de jurar que era a avó Maria reencarnada que me mirava 

acocorada da pedra no meio do charco. Mas a avó Maria não 

saltava assim, toda acrobática em mergulho livre de cada vez 

que lhe pregava um susto. Agora que penso nisso, da única 

vez que a vi saltar foi quando lhe afoguei, num lamentável 

cá de casa: «Queres fazer o favor de 

levar o lixo lá fora?», «Outra vez eu?», 

«Portanto pretendes levar um tabefe?» 

«Nem por isso…», cá está, uma negação 

fraca. Permitam-me, então, desdobrar 

a expressão: Nem Por Isso [a rã] acabou 

por chegar [ao meu charco] um dia. 

Claro? Ou nem por isso? Bom, como a 

arribada da pequena rã aconteceu num 

dia de nevoeiro, suspeitei que ali havia 

mão divina. Aleluia! Mas depois fui ver 

e, afinal, era falso alarme. O nevoeiro 

era chuvisco disfarçado e, de divino, o 

momento só teve a minha aparatosa 

escorregadela com direito a espargata 

com contusões múltiplas, ainda que 

sem fraturas expostas. Obrigado senhor 

divino. Voltemos à rã. 

FIGURA 4 As rãs recém-metamorfoseadas 
medem apenas entre 18 e 25 mm. 

FIGURA 3 Os pequenos charcos de jardim são fundamentais 
para muitas espécies de anfíbios e insetos, como as libélulas.  
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incidente de experiência de mergulho em apneia, aquela dúzia 

e meia de pintainhos que comprara na feira. Aprendi, nesse 

dia, que os pintainhos não sabem reter a respiração quando 

mergulhados num balde de água e que as avós são mais rápidas 

do que aparentam quando se trata de se levantarem do banco 

de ordenha da cabra para perseguir o neto responsável por 

uma experiência científica falhada. Parafraseando Calvin & 

Hobbes: «Progresso Científico… Uma treta!». 

Portanto, apesar de umas reminiscências com Jabba the Hutt, 

perdão, com a avó Maria, a minha nova inquilina era um requinte 

de rã. Apresentou-se no meu charco com uma toilette clássica: 

um traje Armani, coleção outono-inverno 76, verde-azeitona

com manchas castanhas levemente enverrugadas e distinta 

linha vertebral verde clara. Como acessório, apresentava 

tímpanos com tonalidade amarela e claramente visíveis em 

cada um dos lados da cabeça, sem dúvida Coco Chanel. A 

coroar este elegante conjunto, destacava-se o eyeliner Dior que 

salientava os olhos grandes, muito juntos e proeminentes que, 

desconfio, se destinavam a ver-me melhor. Devo reconhecer 

que Nem Por Isso me impressionou. Aquele je ne sais quoi que 

lhe conferia uma aura de encanto atraía-me ao charco a cada 

meia hora. «Onde vais Steinwender?» «ao charco». «Onde foste 

Steinwender», «ao charco». «Onde dormiste, Stweinwender?», 

«ali-i-i, no-no-o cha-char-co-o». A situação estava a 

descontrolar-se. À medida que os dias passavam tinha cada vez 

desenvolvera uma consciência gastronómica. Uma consciência 

que andava às voltas a tentar decidir-se se devia, ou não, ferrar 

o dente naquela pequena rã-verde. Nem Por Isso era feliz ali. 

Como podia eu ser assaltado por pensamentos tão monstruosos? 

«Maledetto sejas Fabrizio, tu, la tua mamma e o teu risotto al 

dente, cremoso e suavemente condimentado com sabor a rane». 

FIGURA 5 Graças à sua cor a rã-verde é capaz 
de se camuflar perfeitamente entre a vegetação 
e, assim, proteger-se dos predadores.   

menos vontade de comer, já nem dormia 

e, pior que isso, as ervas daninhas na 

horta já não me incomodavam. Pelos 

deuses da horta, «que raio se passa?», 

perguntei-me. Percebi que algo estava 

definitivamente errado quando, por 

impulso, me inscrevi num curso online 

de coaxês. E então percebi: o meu palato 

FIGURA 6 É dentro de água, por emboscada, que as rãs 
caçam a maioria das suas presas. 
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A rã-verde (Pelophylax perezi) é a espécie de anfíbio mais comum 
em Portugal. Endémico da Península Ibérica e do sudoeste de 
França, este anuro (relas, sapos e rãs) de hábitos exclusivamente 
aquáticos, distribui-se por todo o país e ocorre em todo o 
tipo de massas de água, incluindo águas salobras. Apesar da 
morfologia distinta é a sua extraordinária capacidade vocal que 
mais facilmente permite reconhecer e identificar esta rã. Entre 
março e julho, altura em que ocorre a época de reprodução, os 
machos atraem as fêmeas através do coaxar, vocalização que se 
propaga por grandes distâncias. Os únicos tenores desta espécie 
são os machos que se encontram-se dotados de um saco vocal 
externo, de cor cinzenta, que é insuflado para produzir o coaxar 
característico da espécie. Usualmente, os machos cantam 
em coro indicando às fêmeas que estão prontos para acasalar, 
competindo assim pela sua atenção. O canto mais grave e 
intenso é aquele que atrai mais fêmeas. Quanto mais poderoso 
o canto, maior é o macho e mais capaz será de gerar uma boa 
descendência que, no caso desta espécie, significa fertilizar entre 
800 e 10000 ovos que cada fêmea deposita diretamente na água.

COAXAR ATÉ QUE A VOZ ME DOACombati tais pensamentos com todas as armas ao meu dispor 

na box: Quem quer namorar com o agricultor, o Noivo é que Sabe 

e, já em desespero, Casados à primeira vista. Nada me demovia 

daquela elegância esbelta e curvilínea que fazia parar o trânsito 

de caracóis à volta do charco.

A aflição apoderava-se de mim. À medida que as semanas 

passavam e os dias arrefeciam, a minha produção de saliva 

aumentava tornando a expressão água na boca quase 

desadequada ante os metros cúbicos de salivação diária. Mas 

nem tudo era mau, com tanta saliva e corridas à casa de banho 

lá me libertei da irritante pedra nos rins. Entretanto, Nem 

Por Isso mantinha inalterado o seu ritmo diário que envolvia 

comer insetos, aranhas, minhocas e caracóis, banhar-se ao sol 

de Inverno e dormir o sono dos justos tornando-se cada vez 

mais apetitosa, perdão, deliciosa, quero dizer, bonita. Sim, 

bonita. Não preciso de vos descrever os dias de tormenta que 

se seguiram à minha constatação de que Nem Por Isso estava 

no ponto. Evoquei as minhas derradeiras forças de bloqueio 

mental – os únicos neurónios ainda a salvo da guerra fratricida 

que grassava entre o Steinwender posicionado ao nível das 

lontras e das cegonhas na cadeia trófica e o Steinwender vegan, 

apreciador de salada de leitugas – e aproximei-me do charco 

para uma conversa civilizada, franca e honesta. De um lado 

eu, do outro, Nem Por Isso. O dia amanhecera particularmente 

frio. Durante a noite, a água do charco gelara emprestando 

formas geométricas à superfície solidificada. Nem sombra da 

rã, mas nem por isso desisti de Nem Por Isso. Era por isso que 

estava lá, por Nem Por Isso. Engoli em seco e decidi confessar 

o crime à laia do Perdoa-me: «… sabes… isto é difícil para mim… 

mas em tempos, sem querer, comi (literalmente)… uma das 

tuas primas italianas. E agora, olhando para ti… enfim… sabes… 

eu… perdoas-me? Nem Por isso?». Nada. Nem um vislumbre 

daqueles olhinhos cintilando e curiosos, entre a vegetação 

aquática congelada. Teria suspeitado dos meus intentos 

gastronómicos e migrado, à cautela? Consultei o Dr. Google e 

afinal, durante o inverno, as rãs-verdes hibernam. Menos mal. 

De dezembro a março haveria de haver tempo para expurgar 

o meu lado predatório e dedicar-me às leitugas. Apesar de 

menos saborosas, decerto causariam menos stress às minhas 

papilas gostativas.

Dorme bem, bela adormecida ou Nem Por Isso.


