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Arthur Ysaac é um menino do interior e queria 
muito conhecer a praia. 

Sempre pedia para os seus pais, mas eles não 
podiam ir por causa do trabalho. 

Em uma noite de lua cheia os pais do menino 
decidiram presenteá-lo com um passeio 
especial.

Arthur Ysaac ficou tão feliz, que mal conseguiu 
dormir, sonhando e imaginando como seria a 
praia, pensando nos animais que iria conhecer 
e como seria a água, a cor, se era salgada como 
todos falavam. 

A noite foi passando e o tão esperado dia 
chegou. Os pais e Arthur Ysaac finalmente 
foram a praia. Ao chegar lá ele foi correndo 
para o recife. 
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Arthur Ysaac chega no recife, encontra um 
caranguejo e sai correndo ao seu encontro.

— Não corra, caranguejo! — Quero ser seu 
amigo, não vou te machucar — Disse Arthur 
Ysaac.

— Saia daqui, não me pegue! Não me mate! Já já 
terei filhos e não posso morrer! — Disse a 
mamãe caranguejo entrando rapidamente na 
sua toca, para se esconder do pequeno humano.

— Não se assuste, eu só quero ser seu amigo, 
não vou te machucar. — retrucou Arthur Ysaac.
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Mesmo assim, a mamãe caranguejo não saiu do 
esconderijo e lá ficou escondida. 

A maré subiu e o recife foi coberto, cobrindo a 
mamãe caranguejo. 

— Deixa eu te salvar, você vai morrer afogada! 
— Disse Arthur Ysaac.

O menino ficou preocupado, pois a mamãe 
caranguejo ficou debaixo d’água por muito 
tempo, porém, ele não desistiu e esperou até a 
água baixar. 
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A água foi baixando e a mamãe caranguejo foi 
aparecendo, para a alegria de Arthur Ysaac. 

— Ebaaaaaaa! Ebaaaaa! — O menino pulava 
alegre ao ver a mamãe caranguejo viva. 

Mesmo assim ela não se aproximou dele, 
apenas falou, de longe: — Por que essa alegria 
toda, pequeno humano? Achei que você já 
tivesse ido embora.

— Não fui embora, estava esperando você! 
Achei que tivesse morrido afogada — disse 
Arthur Ysaac.

— HAHAHAHAAHA! Eu vivo fora da água e
debaixo da água quando a maré sobe, pequeno 
humano — Disse a mamãe caranguejo, em 
gargalhadas. 
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Ele suspirou aliviado.

— Eu me chamo Arthur Ysaac e qual seu nome?

— Oi, pequeno humano! Sou a mamãe caranguejo 
e me chamo Eriphia gonagra, mas pode me 
chamar Erifigênia, prazer!

Após isto, a mamãe caranguejo percebeu que o 
garoto não era ofensivo e ficaram amigos, a 
mamãe já não tinha mais medo dele. 
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Arthur Ysaac curioso, perguntou: 
— Cadê seu filho? Por que se chama mamãe 
caranguejo?

— Olhe! - Disse a mamãe caranguejo mostrando 
sua massa de ovos no abdômen.

— Quantos ovos! Você será mãe de vários 
caranguejinhos! — Falou Arthur Ysaac surpre-
so.

— Sim! Serei mãe de 13.000 (treze mil), se não 
me pegarem antes e eu sobreviver até lá, por 
isso estou escondida. 

— Entendi, mamãe caranguejo! O que posso 
fazer para te ajudar? — Perguntou Arthur Ysaac, 
preocupado com a vida da mamãe e dos seus 
futuros filhotes.
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— Isso, pequeno humano! Esses são os meses 
em que teremos nossos lindos filhotes caran-
guejinhos! Depois que meus filhotinhos sairem 
dos ovos, se eu for pega, meus bebês vão estar 
a salvo — Disse a mamãe caranguejo.

— Eu jamais vou pegar vocês, em mês nenhum, 
pois quem vai cuidar dos seus filhos? — Disse 
Arthur Ysaac, preocupado.

— Está vendo a torre bem alta em dezembro, 
janeiro, fevereiro e março? Nesses meses repro-
duzimos mais — Falou a mamãe caranguejo.

— Então, nesses meses, não posso pegar vocês, 
mamãe caranguejo? — Perguntou Arthur Ysaac.
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Os dois se tornaram grandes amigos!
 
O menino tinha mais uma pergunta para a 
mamãe caranguejo: Por que você me chama de 
pequeno humano?

A mamãe caranguejo, rindo, respondeu: 
— Porque você é humano, mas é pequeno, 
menor que o normal.

Os dois riram muito e pularam nas poças das 
águas que estavam no recife.

— E você mora nessa praia todinha, senhora 
Eriphia gonagra? – Perguntou Arthur Ysaac. 

— Eu vivo aqui na praia, mas na parte do recife, 
onde me escondo nas tocas, principalmente 
agora que estou com meus ovos. 

— Entendi — Disse Arthur Ysaac, atento a tudo 
que a mamãe dizia.

Os dois ficaram conversando por muito tempo, 
até que a mamãe caranguejo entrou na toca.
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Depois de um tempo a mamãe caranguejo 
voltou.

O menino deu um pulo e perguntou:
— O que é isso mamãe caranguejo?! Um óculos? 

Ela calmamente respondeu: — Sim! Um óculos 
de sol com proteção UV, pois o sol está muito 
quente e eu tenho astigmatismo. 

O menino ficou sem entender, nem sabia que 
tinha óculos para caranguejo, e perguntou: 
— “Astig...” o quê?

A mamãe respondeu: — Ai, ai... Vocês, pequenos 
humanos, não sabem de nada! É um problema 
que temos no olho, que quando o sol esquenta o 
olho fica sensível à luminosidade, arde e dói 
muito. 

— Hummm, entendi – Disse o menino. 
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— Está certo, pequeno humano! Mas me res-
ponda uma coisa: mesmo depois de nascido, 
você ainda mora nela? — Perguntou a mamãe 
caranguejo, confusa.

— Moro nela? Como assim? — Perguntou Arthur 
Ysaac.

— Sim, suas mães carregam vocês no abdômen 
igual a mim? Ou elas liberam vocês para se 
virarem sozinhos? — Perguntou a mamãe 
caranguejo.

— Poxa! Tenho que ir, Dona Erifigênia...  Gostei 
muito de você! — Disse Arthur Ysaac, triste por 
ter que partir, mas feliz por fazer mais uma 
amiga.

Arthur,
V A M O S !!!
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— Nós, humanos, temos cuidado parental. 
Somos carregados na barriga da nossa mãe, 
até nascer. Após isso, moramos no mesmo lar 
que nossa família, mas não dentro da mãmae — 
Explicou Arthur Ysaac.

— Ah! Então, mesmo quando vocês crescem, 
continuam com suas mães? Tadinhas delas... 
Não têm paz! — Disse a mamãe.

Arthur Ysaac ficou sem entender e completou:
— Mas elas amam criar a gente, mesmo dando 
muito trabalho! (Risos)

— E sua mãe tem quantos de você? — Pergun-
tou a mamãe caranguejo.

— Ela só tem a mim e diz que não aguentaria 
outro filho — Disse Arthur para a mamãe.
 
A mamãe caranguejo riu muito e completou:
— Você deve dar muito trabalho! Eu tenho 
13.000 (treze mil) caranguejinhos por desova e 
não falo isso.
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— Nem tem como... Onde iria achar 13.000 (treze 
mil) nomes para colocar nos meus filhotes, por 
desova? Todos eles são Eriphia gonagra. Além 
do mais, depois que eles saem dos ovos eu não 
preciso mais cuidar deles, cada um por si — 
Disse a mamãe e completou: — Obedeça a sua 
mãe, pequeno humano! Gostei muito de você, foi 
um prazer lhe conhecer! E fale à sua mãe e a 
todos os outros humanos sobre nós!

— Eita! Quando ela me chama pelo nome com-
pleto, é porque ela está bem chateada. Tenho 
que ir — Disse o menino.

— E todos vocês têm nomes diferentes, peque-
no humano?

— Sim! Você não coloca nome nos seus filhos? 
— Indagou Arthur Ysaac.

Arthur Ysaac,
V A M O S !!!
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Muito feliz por ter feito uma nova e grande 
amiga, Arthur Ysaac se despede:
— Prazer em conhecer você, Dona Erifigênia, 
vou sempre falar de você para todos! Espero 
que as pessoas, assim como eu, lhe conheçam 
e preserve sua espécie. 

Assim, Arthur Ysaac, sua mãe e seu pai segui-
ram viagem e a mamãe caranguejo retornou 
para sua incrível toca, onde nasceram seus 
lindos caranguejinhos. 
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Abdômen: Local onde os ovos ficam protegidos.
 
Astigmatismo: É uma deficiência visual, que 
entre outras coisas, a visão fica sensível à lumi-
nosidade. 

Cuidado Parental: Todo comportamento, mater-
no ou paterno, de cuidado com o filhote, até que 
ela alcance a independência física.

Desova/Desovou: Quando coloca os ovos para 
fora, os caranguejos desovam na água.

Eclodirem/Eclodir: Romper o ovo durante o nas-
cimento.

Esconderijo: Lugar onde alguém se esconde ou 
esconde algo.

Ovígera: Fêmea que está com caixos de ovos, 
prontas para desovar.

Poças: Buraco feito naturalmente e que, repre-
sam água.

Glossário

Eriphia gonagra é uma espécie de caranguejo, 
que tem distribuição geográfica do Atlântico 
Ocidental, da Carolina do Norte (EUA) à costa do 
Brasil. Ela habita os recifes de arenito, podendo 
ser encontrada nas mais variadas localidades, 
escondendo-se em cavernas, tocas e utilizando 
diversos substratos como esconderijos.
Também habita regiões entre marés, onde é en-
contrada nas fendas de rochas e tocas naturais 
formadas pela sobreposição de rochas no am-
biente. 
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Preservar: Não destruir. Nesse caso respeitar a 
época de reprodução. 

Recife: Formação rochosa, à flor da água ou 
submersa, próxima à praia, em áreas de pouca 
profundidade; arrecife.

Tocas: Local que serve para se esconder, 
buracos, fendas. 
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