


ENTOMOLOGIA 
da idade media ao seculo XIX 

Remota a. Idade r,tEidia os primeirOB conhecimentos sobre os 
inseetos, eneontrando-se pintados e eseu1pidos nos varios 
monumentos do Egipto. 

LATREILLE (1819) eita entre outros a abe1ha, 0 sphex e 0 
eseara.velho ro1ador de bolas de exeremento, sendo este 
ultimo a1tamente venerado pelos eg!peios, ao qual atribuiam 
uma multidao de virtudes reais ou simbo1icas. 

No 1ivro do exodo encontramos que os Hebreus foram muitas 
vezes obrigados a ali~entarem-se de gafanhotos, durante as 
suas peregrina~oes atravee dos desertos da Arabia. 

Tambem uma das dez pragae do Egipto mencionadas no Antigo 
Testamento, a decima delas, outra coisa nao e senao uma 
das tem!veis invasoes de gafanhotos. 

Segundo LACORDAIRE (1834-38) e somente na Grecia e no tempo 
de Aristoteles (384-322 a.c.) que a Entomo10gia come9a a 
adquirir uma forma aproximada de eiencia. 

Aristoteles menciona nos seus escritos, 41 insectos, desi
gnando-os apenas pe10 nome do genero, sendo actualmente 
imposs!ve1 vol tar a saber a que especies actuaie conrespon
demo 

Os romanos, por sua vez preocupados unicamente com 0 comer
cio e as guerras, nao se interessaram pe10 estudo das cien
cias naturais; foi uma longa noite da Idade Hedia sobre a 
Entomologia e demais oienoias. Todavia ~~ nome aparece nes
se grande perfodo de inaetividade cient{fica, 0 de ALBERTO 
o GRANDE (1193-1280) que consagrou um livro inteiro de auas 
obras a historia dos insectos, uma verdadeira copila9ao dos 
escritos de Aristoteles. 

E assim foi ate a Renascenc;a, per!odo da historia da Huma
nidade, caracterizado pela renova9ao cient{fica, artlstica 
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e literaria t realizada nos seculos XV e rrI, e fundada em 
grande parte, na imita<;ao da antfguidade. 

A invasao da imprensa e a descoberta do Novo Mundo marca
ram 0 infcio d~~a revolu~ao geral e profunda do espIrito 
humano. Alguns naturalistas discrentes com a grandeza dos 
escritos de Aristoteles tentam na observa9ao directa da 
Natureza a soluyao de certos problemas. 

ALDROVANDI (1522-1607) nos seus trabalhos sobre insectos 
nao se consegue 1ibertar comp1etamente da inf1uencia do 
fi10sofo grego. Na obra de A1drovandl encerra-se urn prl
meiro esboyo de c1assificayao. 

GOEDART (1662-67) no seu trabalho de metamorfoses e hist6-
ria natural dos insectos, e quem pratlcamente da in!cio de -renovayao. 

REDI (1626-97) que, apoiado sobre urn dos guias mais segu
ros. qual seja 0 metodo experimental, disfere 0 primeiro 
golpe de morte contra as estereis especu1ayoes da antigui
dade. 

Com a descoberta dos primeiros instrurnentos de aurnento, 
uma nova era se abre as Ciencias da r~a tureza. Ate entao, 
todos os estudos indicam unicamente sobre os caracteres 
exteriores dos insectos, tornando-se poss!ve1 de agora em 
diante estuda-10e aoe deta1hes de sua organiza9ao interna. 
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ENTOMOLOGIA: DA IDADE ~DIA AO S~CULO XIX 

(eontinuado da pagina 4) 

MALPIGHI (1628-84) publica em 1669, 0 primeiro trabalho 
sobre anatomia dos insectos. Segundo Rt!~mR, 0 traba1ho de 
:'~alpighi e "um teeido de deseobertas, onde se pode apanhar 
mais conhecimentos sobre a drfJirave1 composi.:;ao dos inse
etos, Clue em todas as demais obras em conjunto, 'Iue a pro
eederam". 

SWA~AM (1637-1680) consegue superar os importantes 
trabalhos de "1alpighL Formula a teoria da preformagao; 
Ife 0 introdutor dos processos de tecnica experimental em 
micrografia, imaeina 0 "'1etodo da injecioes, emprega pela 
primeira vez os reaetivos e endureeedores para tornar fa
eil 0 estudo das partes moles dos 0 e finalmente foi 
um verdadeiro artista na arte de preparar inseetos t sobre
tudo lagartas por insu£'la9ao". 
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o estudo do cicIo de diversas especies de insectos tomou
-se cOrh~ecido atraves de LEYVEN'HOECK e VALLISNERI(1661-
-1730). Ate agora, somente os estudos descritivos e anato-
micos despertara a aten<;ao da maioria dos cientistas ento
mo1ogistas. ~1as um autor, entretanto, apareceu e se sa1ien 
tou nesta epoca, adquirindo posteriormente fama e gloria -
quase imortaveis. Chamava-se RtA~1UR (1683-1757), era fIsi
co, matematico e natura1ista, tornando-se conhecido com a 
pub1ica<;ao de sua obra tI"!emorias para servir a Historia 
Natural e a Anatomia dos Insectos", 1737, consequencia do 
seu ta1ento como observador e resu1tado das engenhocas ex
perimentais que rea1izou neste campo de actividades. 

Entretanto, a gloria de ter fundado os metodos e fixado 
as regras de nomenclatura pertencem a LINNED (1707-78). 
A maioria das ordens dos insectos aceita pelos entomo10gis
tas sistematas actuais sao ainda as mesmas, atribuidas ini
cia1mente por Linneu, corn excep9ao da Ortoptera, criada 
por DE GEER e a supressao da ordem Aptera e al~~as peque
nas modifica<;oes de deta1he na c1assifica~ao primitiva. 

DE GEE~ (1720-78) disti~gue-se como urn habi1 anatomista, 
exce1ente observador e sistemata. 

o perIodo anatomico do Secu10 XVIII pode ser encerrado com 
os estudos de PIERRE LYONET (1707-89). A partir desta epo
ca tomam-se tao variados e nurnerosos os trabalhos sobre 
entomo10gia que de uma maneira geral e impossIvel cita-Ios ,. - , , 
ou aprecia-Ios e, mais dif1cil compara-los entre si. 

Sao entretanto, e durante muito tempo, predominantes os 
estudos de sistematica. Com 0 desapontar do Secu10 XIX 
uma nova era se abre para a entomo10gia. 

LATREILLE (1762-1883) pode ser considerado como um dos 
maiores estudiosos da Entomologia. Foi quem primeiro teve 
a ideia de grupar os insectos em famIliae, dando a esses 
agrupamentos nomes conrespondentes a sua origem. 

Condensado por JOrO TAVARES 
Do livro ENTO~OLOGIA GERAL de 
ZILKAR C. MARANHAO - 1976 
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