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 As najas, espécies nativas da Ásia e da África, são as cobras mais venenosas do 

mundo. Uma delas foi retirada de seu habitat natural, colocada em uma gaiola estreita 

e trazida para o Brasil, onde foi mantida em cativeiro por Pedro, estudante de Medicina 

Veterinária, para ser vendida no mercado negro de animais silvestres.  

O tráfico de fauna, no Brasil, é ilegal. É um encadeamento de atividades de 

comércio sem autorização do poder público. Esse crime é apontado como a terceira ou 

quarta atividade ilícita mais lucrativa do mundo, variando de 7,8 a 25 bilhões de 

dólares1. 

Não é possível afirmar que a Naja deixou família na sua terra natal – clichê a que 

apela para atenuar a gravidade de crimes desse tipo. Também é difícil, dentro da 

civilização cristã-ocidental, afirmar que as cobras sejam animais divinos. É bíblica sua 

associação com o “diabo”, ao persuadir Eva a aceitar a maçã, outro símbolo ligado a 

proibição. A maçã é o mesmo fruto envenenado que corrompe a ingenuidade de Branca 

de Neve, salva, enfim, pelo beijo de um príncipe. 

Dois seres venenosos, portanto, dentro de uma sociedade modulada por valores 

e conceitos subliminares nas histórias de Walt Disney; conduzida ainda por contos da 

carochinha e pelo flautista de Hemling. Valores e conceitos que nos reduzem a vítimas 

à espera de um guru, ou de um príncipe, para resolver definitivamente nossas sinas e 

desafios.  

Nada mais contrário à personalidade das serpentes. Várias espécies de cobras 

colocam os seus ovos em locais adequados. Posteriormente, eclodem sozinhos, sem a 

presença da mãe ou qualquer outro membro da família. Após o nascimento, já partem 

para a sua jornada de forma independente, contrariando, assim, o padrão gregário e 

familiar em vigor nas sociedades humanas conservadoras.  

            A psicanálise freudiana interpreta sonhos com serpentes como algum desejo 

sexual inconsciente. Já para Jung, esses sonhos representam um conflito interno de 



natureza pessoal, ou são símbolos de cura ou de força vital2. Relacionam-se à energia 

Kundalini, conhecida como a divina serpente ou serpente ígnea, liberada durante a 

criação do mundo3. 

         Independentemente de crenças e teorias, algo se pode afirmar com a ciência. 

Enquanto réptil rastejante e de sangue frio, a cobra colabora para o funcionamento e 

equilíbrio de ecossistemas, atua no controle e combate de doenças e pragas. Enquanto 

recurso natural, seu veneno é utilizado na indústria para a fabricação de medicamentos 

contra câncer e hipertensão, além de analgésicos, colas cicatrizantes e até mesmo o soro 

contra os efeitos de sua própria picada no organismo humano4. Enquanto natureza, não 

é boa nem má, apenas segue leis acima de juízos morais e avanços científicos, 

integrando o fluxo natural de energia dentro de uma cadeia trófica. Ressalta-se: o 

coronavírus espalhou-se em função do tráfico de animais silvestres, criminosamente 

apinhados em gaiolas no mercado de Wuhan, após terem sido retirados do habitat 

natural. 

A Naja conhecida internacionalmente nas páginas da mídia como a top model5 

do momento, contrariada em seus instintos de liberdade, agiu de acordo com sua 

inteligência estratégica.  Na hora oportuna, literalmente, deu o bote. Picou o opressor, 

libertou as suas companheiras e escapou, conforme o comportamento que a natureza 

estabeleceu, nada mais. Como ser iluminado, denunciou uma quadrilha relacionada ao 

tráfico ilegal de animais silvestres no País, com envolvimento inclusive de funcionários 

de órgãos ambientais e policiais.  

Pedro pagará uma quantia irrisória pelo ocorrido, em torno de 10% do que 

arrecadaria por cada animal vendido.  O preço mais alto serão as sequelas, herdadas da 

picada, possivelmente, para sempre.  
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