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TECENDO A REDE...
Este caderno pedagógico foi desenvolvido nos anos de 2019 e 2020, 
a partir de uma proposta interventiva na pesquisa Leitura literária, 
polifonia e humanização: caminhos para a formação docente na 
educação básica realizada no Mestrado Pro�ssional em Ensino de 
Humanidades, no Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Vitória. 
A pesquisa teve como objetivo geral de compreender as práticas de 
leitura literária na formação docente em uma perspectiva coletiva 
e compartilhada, de modo a estimular na comunidade escolar uma 
atitude ativa e responsiva no contato com o universo �ccional e com 
os objetivos especí�cos de estudar o potencial dos textos literários no 
processo de humanização no contexto da educação básica; construir 
momentos de leitura coletiva (R.E.D.E.S. de leitura), promovendo 
um espaço de diálogo, de re�exão e de transformação docente; e 
produzir este material educativo que sintetiza as práticas da pesquisa 
e possibilita novos caminhos na formação docente.

A partir de nossas pesquisas bibliográ�cas, buscamos um espaço 
dialógico de formação docente e estabelecemos uma parceria com o 
curso de extensão Letras em Diálogos III, que já ofertava formação para 
professores de Língua Portuguesa e Língua Inglesa da rede Municipal 
de ensino do município de Serra-ES. As narrativas dos professores e 
as propostas formativas estarão registradas neste caderno pedagógico. 
Como pressupostos teóricos optamos por um diálogo com os conceitos 
de polifonia do �lósofo Russo Mikhail Bakhtin entrelaçando suas ideias 

09

com outros autores como Antônio Candido, Dante Gallian, Michele Petit, 
Paulo Freire, Wanderley Geraldi entre outros. 
Cabe lembrar que este trabalho propôs encontros dialógicos e polifônicos 
e foram construídos a partir das expectativas, necessidades e propostas 
dos professores cursistas.

Para melhor compreensão, o caderno pedagógico foi dividido em duas 
partes. Na primeira, tecemos as considerações teóricas que embasaram 
nossa prática e, na segunda, apresentamos os cinco encontros formativos.



1. entrelaçado de �os, de espessura e materiais diversos, formando um tecido de malhas com 
espaçamentos regulares. Tecido de malhas largas, us. para apanhar peixes, aves, insetos etc. 
Dispositivo feito de rede, de material resistente, us. para aparar corpos em queda.

2. peça de tecido resistente (de algodão, linho, �bra etc.), suspenso pelas extremidades, us. 
para dormir ou embalar. Lugar ideal para relaxar, re�etir e construir diálogos.

3. conjunto de estradas, tubos, �os, canais etc. que se entrecruzam.

4. conjunto de pontos que se comunicam entre si.

5. conjunto de pessoas, órgãos ou organizações que trabalham em conexão, com um objetivo 
comum.

6. sistema constituído pela interligação de dois ou mais computadores e seus periféricos, com 
o objetivo de comunicação, compartilhamento e intercâmbio de dados.

Origem
ETIM lat. rete,is 'teia (de aranha); rede, laço; sedução'

REDE

Nesse material educativo propomos a R.E.D.E. de leitura como um recurso 
potente de diálogo e construção coletiva a partir dos cotejamentos entre 
textos literários e as narrativas humanas. Um espaço na escola para a 
tessitura de uma relação humanizada, acolhedora e polifônica.

RODA DE ESTÓRIAS:
REDESCOBERTA DE

ENUNCIADOS
R.E.D.E.
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SUMÁRIO Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):
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SUMÁRIO

Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):

APRESENTAÇÃO

3º ENCONTRO 4º ENCONTRO 5º ENCONTRO REFERÊNCIAS

PARTE I PARTE II • 1º ENCONTRO 2º ENCONTRO



PARTE I

Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):



A teoria que nos 
sustenta e é nosso 
�o condutor.

Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):
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Considerando o objetivo de nossa pesquisa: compreender as práticas 
de leitura literária na formação docente em uma perspectiva 
coletiva e compartilhada, de modo a estimular na comunidade 
escolar uma atitude ativa e responsiva no contato com o universo 
�ccional, optamos por uma matriz teórica sobre linguagem e leitura em 
uma perspectiva polifônica, social e interacionista.

Dessa forma validamos a pluralidade dos sujeitos e as várias maneiras 
de falar. Sabemos que o dizer está impregnado com a práxis humana 
(social e histórica) e também cheio de valores e ideologias que emergem 
dessas práxis. Para Bakhtin (2014) o diálogo constitui-se como uma das 
formas (a mais importante) de interação verbal, entendendo-o como toda 
a comunicação verbal (face a face, livros, etc).

Esta pesquisa opta em entender a linguagem como concebida na forma 
de interação e tem a função mais ampla do que a simples transmissão 
de informações de um emissor a um receptor. A linguagem ocupa um 
lugar de interação humana, através dela os sujeitos dialogam entre si 
construindo novos sentidos aos enunciados e enunciações.

Vale ressaltar que ao longo da história o ensino da língua e as 
concepções de linguagem foram discutidos recorrentemente, não sendo 
possível de�nir um único conceito sem localizá-lo no seu tempo 
histórico, buscando evidenciar os valores sociais e as ideologias daquele 
momento.

Embora nossa pesquisa se embase nos estudos de Bakhtin e do círculo, 
cabe aqui deixar claro que os estudos bakhtinianos têm servido de 
auxílio para pesquisas em diversas áreas e que no campo da linguística 
ainda se tem poucas colaborações já que o mesmo via os estudos da 
língua como uma dimensão �losó�ca no trato do objeto de re�exão. 

A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social, quer 
se trate de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo 
contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de 
uma determinada comunidade linguística (BAKHTIN, 2014, p.126).

Com isso, podemos observar que, se por um lado, essa orientação 
�losó�ca encontra eco em diversos segmentos de estudos, como na 
sociologia, na �loso�a, na antropologia e na semiótica; por outro, 
convoca os estudiosos da linguagem a transitar em outras áreas, além 
das de origem, sem perder suas especi�cidades, para realmente poder 
entender a linguagem discursivamente (Di Fanti, 2003, p. 96) 

CONCEITO DE LINGUAGEM

Beth Brait explica sobre linguagem e dialogismo
https://www.youtube.com/watch?v=D3Cu0e_cTz0

Fiorin explica sobre Enunciados 
https://www.youtube.com/watch?v=RQzJaFYiqhc

Fiorin explica sobre Enunciações
https://www.youtube.com/watch?v=Htrw8tTmigY

Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):

PARA
SABER +
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Disse Sergei Averintsev, citado por Fiorin, que:

Em sua época, Chesterton dividiu a espécie  humana em três grandes 
categorias: “as pessoas simples”, “intelectuais” e “poetas”. As “pessoas 
simples” são capazes de sentir, mas não de expressar seus sentimentos, 
os “intelectuais” são capazes de menosprezar com perfeição os 
sentimentos das “pessoas simples”, de ridicularizá-las e arrancar de si 
próprios esses sentimentos; e os “poetas”, ao contrário, foram agraciados 
com a capacidade de expressar aquilo que todo mundo sente, mas 
ninguém sabe dizer. De acordo com essa classi�cação, Bakhtin pertence 
ao grupo dos poetas (FIORIN, 2016, p.11).

Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):
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É com uma dose extra de ousadia e sabendo da profunda responsabilidade 
que apresento neste ebook um conceito tão profundo quanto a polifonia. Digo 
isso porque não posso falar de polifonia sem falar de Bakhtin e do círculo.

O �lósofo, pensador, pesquisador e teórico Mikhail Mikhailovich Bakhtin 
(1895-1975) nasceu em Orel (Rússia). Era de uma família aristocrática 
empobrecida. Aos 9 anos mudou-se com a família para Vilna, Capital da 
República da Lituânia e teve contato com diversas línguas. Aos 15 anos 
mudou-se para Odessa, cidade também marcada pelo plurilinguismo. 
Bakhtin formou-se em história e �lologia (estudo rigoroso e cientí�co do 
desenvolvimento de uma língua baseado em documentos antigos). 

Em 1918 (um ano após se apoiador da Revolução de 1917) torna-se 
professor em Nevel, onde constitui um círculo de amigos que anos depois 
passa a ser conhecido como o Círculo de Bakhtin. Bakhtin teve uma vida 
comum e uma carreira sem grandes destaques, tendo uma trajetória 
marcada pela exclusão dos círculos acadêmicos mais prestigiados. 
Inclusive uma curiosidade é que sua tese de doutoramento, intitulada de 
Rabelais e a cultura popular, teve inúmeras polêmicas e depois de um 
longo processo seu título de doutor foi negado e anos depois esse trabalho 
deu-lhe renome mundial.
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empregado de uma casa editora. [...] Este círculo, conhecido sob o nome 
de “Círculo de Bakhtin”, foi um cadinho de ideias inovadoras, numa época 
de muita criatividade, particularmente nos domínios da arte e das ciências 
humanas (YAGUELLO, 2014 p. 11).

Bakhtin - Conceitos-Chave, Beth Brait (org.), 2018 
Bakhtin - Outros Conceitos-Chave, Beth Brait (org.), 2016 
Introd. ao pensamento de Bakhtin, José Luiz Fiorin, 2016
Problemas da Poética de Dostoiévski, Mikhail Bakhtin, 2018
Bakhtin - Dialogismo e polifonia, Beth Brait, 2016

POLIFONIA

Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):

PARA
SABER +

Mikhail Bakhtin pertencia a um pequeno 
círculo de intelectuais e de artistas entre 
os quais se encontravam Marc Chagall e 
o musicólogo Sollertinsky, amigo íntimo 
de Chostakovitch. Também fazia parte 
deste círculo um jovem professor do 
Conservatório de Música de Vitebsk, V.N. 
Volochínov, e ainda P. N. Medviédiev, 
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Bakhtin faleceu em 1975 e deixou inúmeros registros fruto de suas 
re�exões e pesquisas.  Por isso é considerado um dos grandes pensadores 
do século XX e sua in�uência é notada em estudos sobre história, �loso�a, 
antropologia, psicologia, sociolinguística, análise do discurso e semiótica. 
Sendo que sua maior contribuição foi nos estudos da linguagem. Bakhtin 
compreendia que a análise linguística não podia acontecer de forma 
isolada, era preciso compreender quem falava, de onde falava, qual seu 
contexto social, histórico, cultural, ideológico. Considerava que as palavras 
não andavam só e nem tinham sentido isoladas, para ele o receptor se 
apossava da palavra dando o sentido conforme suas vivências e 
experiências. Por isso um texto lido pode ter várias interpretações, sendo o 
leitor um coautor do texto.

Fiorin (2016) diz que Bakhtin entrou na moda contemporânea e que 
muitos o citam, inclusive no discurso pedagógico, mas que precisamos 
ter cuidado com dois problemas. O primeiro seria de acatar todo o 
pensamento Bakhtiniano como uma verdade pronta e acabada que só 
nos caberia comentá-la sobre ela, e o segundo erro seria a simpli�cação 
exagerada com interpretações grosseiras. Nas palavras de Fiorin 
(2016,p.8) “[...] nada mais antibakhtiniano do que a compreensão 
passiva ou a aplicação mecânica de uma teoria.” 

Assim, o que trazemos aqui é um recorte teórico para que o leitor deste 
material educativo possa trazer a tona sua contrapalavra, suas 
experiências como docente e como leitor e ir construindo novos diálogos 
com esse pensamento.

Ressaltamos que Mikhail Bakhtin foi um grande estudioso da prosa 
romanesca e a partir dos estudos sobre os romances de Dostoiévski ele 
formulou uma tipologia universal do romance que dividiu em dois 
tipos: o monológico e o dialógico.

Segundo Bezerra (2018) Bakhtin caracterizou os romances anteriores a 
Dostoiévski como monológicos ou homofônicos, pois representavam uma 
espécie de literatura cujos traços estruturais eram semelhantes entre si. A 
atmosfera monológica era comum no mundo inteiro e essas obras 
estavam impregnadas de autocentrismo, dependência, restrição, 
autoritarismo e conclusibilidade. A única voz era a do autor da obra que a 
conduzia de acordo com seu ponto de vista. 

Já os romances de Dostoiévski ligam-se aos conceitos de realidade em 
formação, inconclusibilidade e não acabamento, surge então na teoria 
bakhtiniana os conceitos de dialogismo e polifonia. 

Bakhtin elabora o conceito de polifonia inicialmente recorrendo ateoria 
musical e a partir dos estudos relacionados ao romance de Dostoiévski, 
fazendo uma comparação com o movimento musical das igrejas. 

No século VI, umas das formas de expressão de poder da Igreja era o 
canto gregoriano¹ , uma forma homofônica de canto, no qual as vozes 
executam o mesmo movimento melódico, em uníssono. 

O termo canto gregoriano surge como homenagem ao Papa Gregório I (ROMAN, 1993), 
pois foi em seu papado que esse canto foi difundido. As letras em latim eram cantadas 
“a capella” eextraídas de textos bíblicos, geralmente os salmos. Em outras formas 
monódicas,pode haver a sobreposição de uma voz a qual pode ser acompanhada de 
outras,porém seguindo a mesma linha melódica, extraindo um único som.

1 Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):
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A partir do século XII as vozes passam a ser diferenciadas em uma 
mesma composição musical, criando, dessa forma, a polifonia.

A polifonia pressupõe o reconhecimento das diversi�cadas vozes que 
historicamente compõem um enunciado analisando as diversas 
ideologias impregnadas nas diferentes vozes.  

Bakhtin (1997) elabora então uma categoria articuladora do pensamento 
mais ampla que é o dialogismo, nesta categoria o homem é 
compreendido como um ser que se constitui por meio da interação 
social. Faraco (1988) nos diz que:

Nos textos de Bakhtin é comum o uso do termo relações dialógicas e ao longo 
de seus estudos �ca evidente sua preocupação em entender a importância do 
diálogo. Para ele não existe um texto neutro, sem a interferência do outro. Por 
isso é bom lembrar que o dialogismo abriu espaço para o estudo em diversos 
campos, como o estético, o linguístico e o �losó�co.

Foi-nos caro compreender a diferença entre dialogismo e polifonia, 
compreendemos que os dois conceitos não podem ser fundidos, pois o ponto 
de partida para a elaboração dos conceitos é diferente. Enquanto o dialogismo 
implica relações de diferentes vozes com valores e discursos diferentes, a 
polifonia traz os diversos diálogos como equipolentes, vinculado ao campo da 
atividade estética se assentando na relação autor-criador e herói. Desta 
maneira, optamos em fazer um recorte neste trabalho e nos debruçarmos 
apenas no conceito de polifonia.

Tal recorte justi�cou-se pelo desejo de criar possibilidades na formação de 
professores e nas R.E.D.E.S de leitura de que as vozes sejam equivalentes e 
retratem nas narrativas dos diversos papéis sociais.  Acreditamos no papel 
humanizador da leitura de textos literários e nos empenhamos em provocar os 
diversos sujeitos que participaram desta pesquisa, deixando que suas vozes 
ecoem em “pé de igualdade”.

Mas as matérias da música e do romance são diferentes demais para 
que se possa falar de algo superior à analogia �gurada, àsimples 
metáfora. Mas é essa metáfora que transformamos no romance 
polifônico, pois não encontramos designação mais adequada. O que 
não se deve esquecer é a origem metafórica de nosso termo 
(BAKHTIN, 2002, p. 21).

Dialógica é toda sua cosmovisão: a ele [Bakhtin] parecem interessar 
todas as vozes; quer ouvi-las com atenção e quer com elas interagir, 
não num diálogo ingênuo e esquemático que se esgota na substituição 
sucessiva de locutores, mas numa interação em que a meta não é nem 
a imposição dogmática de uma única voz, nem o relativismo duma 
coexistência acrítica de todas as vozes, mas a síntese dialética de 
vozes contrárias (FARACO, 1988, p.24).

Observamos a polifonia nos discursos, mas não bastam múltiplas 
vozes. É preciso que haja coexistências das vozes, é preciso que elas 
dialoguem igualmente, e mesmo o autor sendo o centro organizador 
dessas relações ele não pode suprimi-las. O autor polifônico deixa 
emergir as paixões, os ideais, as dores e delícias individuais, dando 
a cada personagem autonomia e liberdade de pensar e agir. Bakhtin 
(1997) mergulha nos romances de Dostoiévski e estuda em como o 
autor constrói a imagem da sua personagem e se relaciona com ela.

Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):

Você já ouviu um canto gregoriano? 
https://www.youtube.com/watch?v=wcCcUEYzGyo

Quer ver a diferença de uma música polifônica?
https://www.youtube.com/watch?v=BRfF7W4El60

Para saber mais sobre a polifonia musical
https://souzalima.com.br/blog/o-que-e-polifonia-em-musica/
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Nos textos de Bakhtin é comum o uso do termo relações dialógicas e ao longo 
de seus estudos �ca evidente sua preocupação em entender a importância do 
diálogo. Para ele não existe um texto neutro, sem a interferência do outro. Por 
isso é bom lembrar que o dialogismo abriu espaço para o estudo em diversos 
campos, como o estético, o linguístico e o �losó�co.

Foi-nos caro compreender a diferença entre dialogismo e polifonia, 
compreendemos que os dois conceitos não podem ser fundidos, pois o ponto 
de partida para a elaboração dos conceitos é diferente. Enquanto o dialogismo 
implica relações de diferentes vozes com valores e discursos diferentes, a 
polifonia traz os diversos diálogos como equipolentes, vinculado ao campo da 
atividade estética se assentando na relação autor-criador e herói. Desta 
maneira, optamos em fazer um recorte neste trabalho e nos debruçarmos 
apenas no conceito de polifonia.

Tal recorte justi�cou-se pelo desejo de criar possibilidades na formação de 
professores e nas R.E.D.E.S de leitura de que as vozes sejam equivalentes e 
retratem nas narrativas dos diversos papéis sociais.  Acreditamos no papel 
humanizador da leitura de textos literários e nos empenhamos em provocar os 
diversos sujeitos que participaram desta pesquisa, deixando que suas vozes 
ecoem em “pé de igualdade”.
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Observamos a polifonia nos discursos, mas não bastam múltiplas 
vozes. É preciso que haja coexistências das vozes, é preciso que elas 
dialoguem igualmente, e mesmo o autor sendo o centro organizador 
dessas relações ele não pode suprimi-las. O autor polifônico deixa 
emergir as paixões, os ideais, as dores e delícias individuais, dando 
a cada personagem autonomia e liberdade de pensar e agir. Bakhtin 
(1997) mergulha nos romances de Dostoiévski e estuda em como o 
autor constrói a imagem da sua personagem e se relaciona com ela.

Para Bakhtin (2008) a linguagem não está dissociada dos fenômenos 
artísticos e culturais, visto que está associada a uma visão de 
mundo, de homem e das ideias. A língua é para ele, em sua 
totalidade viva, concreta, tem seu uso real. E sempre terá uma 
dialogização interna da palavra, pois esta será sempre perpassada 
pela palavra do outro. Nas palavras do autor:

Desta forma, cabe ressaltar que Bakhtin não constrói suas de�nições 
desconectadas do contexto histórico, social e ideológico. Ele considera a 
todo momento que o discurso é atravessado pelo discurso alheio e que 
levamos isso em consideração quando falamos, pensamos, elaboramos. 
Para quem se destina essa fala? Que palavras utilizaremos? No contexto 
em que falamos como essa palavra será recebida? Para ele toda palavra 
está rodeada de outras palavras que vão assim fazendo sentido para 
quem ouve e para quem diz. 

Em um discurso polifônico o autor renuncia o enfoque que concebe o homem 
como um objeto e passa a enxergá-lo como um universo único, in�nito e 
inacabável. O homem está imerso em um processo interativo, no qual ele se 
vê e se reconhece no outro, na imagem que esse outro faz dele.

Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

A personagem interessa a Dostoiévski enquanto ponto de vista 
especí�co sobre o mundo e sobre si mesma, enquanto posição racional 
e valorativa do homem em relação a si mesmo e a realidade 
circundante. Para Dostoiévski não importa o que sua personagem é no 
mundo, mas, acima de tudo, o que o mundo é para a personagem e o 
que ela é para si mesma (BAKHTIN, 1997, p.46). Dostoiévski considera que não se pode compreender, conhecer e 

a�rmar seu próprio “eu” (o “eu para mim”) sem o outro; sem o outro 
“eu” e sem o reconhecimento e a a�rmação do meu “eu” pelo outro (o 
“eu para o outro”). Por sua natureza, o “eu” não pode ser solitário, um 
“eu” sozinho, pois só pode ter vida real em um universo povoado por 
uma multiplicidade de sujeitos interdependentes e isônomos. Eu me 
projeto no outro que também se projeta em mim, nossa comunicação 
dialógica requer que meu re�exo se projete nele e o dele em mim, que 
a�rmemos um para outro a existência de duas multiplicidades de “eu” 
de duas multiplicidades de in�nito que convivem e dialogam em pé de 
igualdade (BEZERRA, 2012, P. 194).

As relações dialógicas - fenômeno bem mais amplo do que as 
relações entre as réplicas do diálogo expresso composicionalmente – 
são um fenômeno quase universal, que penetra toda a linguagem 
humanae todas as relações e manifestações da vida humana, em 
suma, tudo o que tem sentido e importância (BAKHTIN, 2008, p. 42).

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):



Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.
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As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):

Porém, isso não signi�ca que o autor é passivo ou secundário neste 
processo, já que existe uma relação dialógica entre o autor e as 
personagens, uma relação de reciprocidade.

Portanto, é a partir da polifonia (onde as múltiplas vozes têm o mesmo 
valor) e dos diferentes diálogos por ela possibilitados que se torna 
possível re�etir sobre o modo de organização da sociedade, 
questionar-se sobre os valores pessoais, sociais e culturais. Como 
Faraco (2017) nos lembra, o diálogo é para Bakhtin um espaço de tensão 

entre os enunciados, pois nele existem concordâncias e discordâncias. 
Nas palavras de Faraco:

Dessa forma, podemos a�rmar que não existe palavra neutra, ao 
escolhermos o que dizer e como dizer, fazemos escolhas ideológicas, 
culturais e sociais vinculadas ao nosso tempo histórico. É preciso 
lembrar que na sociedade existem jogos de poder entre as vozes que 
circulam socialmente, dependendo da classe social ou da hierarquia uma 
voz “vale” mais que a outra e muitas vezes a sobrepõe.

A partir desses pressupostos teóricos, poderemos trazer para o cenário 
das práticas de leitura no contexto escolar uma visão mais coadunada às 
questões sociais, à diversidade discursiva que permeia as nossas 
interações verbais no contato com os textos, vistos aqui como um 
potente encontro de vozes. É no coletivo que vamos tramando nossa 
rede e nos fortalecendo.

A voz do herói sobre si mesmo e o mundo é tão plena como a palavra 
comum do autor; não está subordinada à imagem objeti�cada do herói 
como uma de suas características, mas tampouco serve de intérprete 
da voz do autor, coadunando-se de modo especial com ele e com as 
vozes plenivalentes de outros heróis (BAKHTIN, 2008, p. 5)

Mesmo a responsividade caracterizada pela adesão incondicional ao 
dizer de outrem se faz no ponto de tensão deste dizer com outros 
dizeres (outras vozes sociais): aceitar incondicionalmente um enunciado 
(e sua respectiva voz social) é também implicitamente (omesmo 
explicitamente) recusar outros enunciados (outras vozes sociais) que 
podem se opor dialogicamente a ela. [..] o diálogo, no sentido amplo do 
termo (“o simpósio universal”), deve ser entendido como um vasto 
espaço de luta entre as vozes sociais (uma espécie de guerra dos 
discursos), no qual atuam forças centrípetas (aquelas que buscam 
impor uma certa centralização verbo axiológica por sobre o 
plurilinguismo real) e forças centrífugas (aquelas que corroem 
continuamente as tendências centralizadoras, por meio de vários 
processos dialógicos tais como a paródia e o riso de qualquer natureza, 
a ironia, a polêmica explícita ou velada, a hibridização ou a reavaliação, 
a sobreposição de vozes etc) (FARACO, 2017, p.69).O autor é profundamente ativo, mas seu ativismo tem um caráter 

dialógico especial, está diretamente vinculado a consciência ativa e 
isonomia do outro, a um ativismo que interroga, provoca, responde, 
concorda, discorda, en�m, um ativismo que estabelece uma relação 
dialógica entre a consciência criadora e a consciência recriada, e esta 
participa do dialogo com plenos direitos à interlocução com outras 
vozes, inclusive com a voz do autor, mantendo-se imiscível e 
preservando suas peculiariedades de falante. E essa posição do autor 
em relação às personagens que caracteriza a polifonia no romance 
(BEZERRA, 2012, p. 199).



Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):

Na prática o que propomos é que as formações de professores sejam arenas 
dialógicas e polifônicas. Que as vozes estejam em pé de igualdade para que o 
processo formativo seja uma prática constitutiva de sujeito humanizadora.

Em tempos modernos a maioria das escolas tem uma agenda sempre lotada de 
reuniões e atividades mas falta o tempo da escuta. Esse é um dos motivos que nos 
fazem propor que as formações de professores sejam tempos de trocas e 
construções coletivas com seus pares. 

Enquanto formadora, estive para eles e não sobre eles, tecemos juntos os �os dessa 
formação pois compreendemos que em pleno século XXI não cabe mais formações 
autoritárias que pretendem trazer receitas e fórmulas universais, sem considerar as 
especi�cidades dos sujeitos e o contexto social-histórico-cultural onde estão inseridos. 

Desta forma construímos novos saberes, ampliamos nossos pontos de vista e nos 
humanizamos neste ir e vir literário.

Da teoria para a prática...

Entrelaçando os �os com o leitor....
Por isso, amigo leitor, é uma honra ter você aqui dialogando com nossas 
ideias. Esse e-book foi pensado exatamente para isso. Uma maneira que 
encontramos de contar sobre nosso percurso, o nosso embasamento 
teórico, os contos que escolhemos, o tipo de provocação que �zemos 
para compreender o impacto humanizador das R.E.D.E.S de leitura. 

Temos a certeza que vocês, a partir do seu olhar, suas vivências e 
percepções irão propor outras inferências, adequando a realidade de 
seus estudantes e tecendo, junto aos seus pares, outras REDES. 

Use e abuse desse e-book como inspiração!
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Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):

O que te faz

humano?
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Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):

[...]entendo aqui por humanização (já que tenho falado tanto nela), 
o processo que con�rma no homem aqueles traços que reputamos 
essenciais, como o exercício da re�exão, a aquisição do saber, 
a boa disposição para o próximo, o a�namento das emoções, a 
capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, 
a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do 
humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na 
medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a 
natureza, a sociedade, o semelhante (CANDIDO, 2004, p.180). 
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Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):

Para iniciar este tópico buscamos algumas respostas de minhas 
inquietudes pro�ssionais na Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil- 4ª 
edição. Uma pesquisa que em 2015 entrevistou mais de 5.000 
brasileiros tentando entender o comportamento leitor e os desa�os e 
avanços que o país enfrenta na criação de uma sociedade leitora. Logo 
na introdução somos presenteados com a seguinte a�rmação, nas 
palavras de Pereira (2016) IN Failla (2016)

Mas em seguida o autor complementa

Sendo uma educadora e trabalhando numa escola pública que 
oferta ensino fundamental �ca muito claro reconhecer, como nas 
palavras grifadas acima, que o Brasil vem apresentando 
resultados muito abaixo do esperado em relação à leitura e à 
escrita de seus estudantes.

É comum recebermos estudantes nas séries �nais do ensino fundamental 
que apresentam di�culdades severas na codi�cação/decodi�cação e 
interpretação de palavras e textos. Nesse sentido a pesquisa corrobora com 
essa percepção apresentando dados sobre a alfabetização funcional. 

Ao ler essa pesquisa e compararmos com as narrativas dos professores 
com os quais tivemos contato durante a pesquisa, podemos constatar 
que essa realidade de estudantes com di�culdades na leitura e escrita é 
um dos fatores citados como di�cultadores do trabalho com textos 
literários em sala de sala. 

Além de inquestionável propulsor do saber, o livro precisa ser 
valorizado como importante fonte de crescimento pessoal e de 
entretenimento. Esses fatores também ajudam a criar estofo para uma 
formação humana e crítica que, numa dimensão coletiva, aliada à 
educação de qualidade, pode conduzir ao progresso.

Embora exaltemos um resultado positivo, os índices revelados nesta 4a 
edição da pesquisa ainda estão longe dos satisfatórios para uma 
nação que está entre as dez potências econômicas mundiais – e, ao 
mesmo tempo, apresenta desigualdades sociais, educacionais e 
culturais que demandam desa�os proporcionais às suas dimensões 
continentais (PEREIRA, 2016, p.7 – grifo nosso)

O Indicador Nacional de Alfabetização Funcional (INAF) nos diz que, apesar 
de detectar uma melhora nos últimos 15 anos – o percentual da população 
funcionalmente alfabetizada passou de 61%, em 2001, para 73%, em 
2015 –, ainda constata que apenas um em cada quatro brasileiros domina 
plenamente as habilidades de leitura e escrita. Ou seja, o aumento da 
escolaridade média da população brasileira teve um caráter mais 
quantitativo (mais pessoas alfabetizadas) que qualitativo (do ponto de vista 
do incremento na compreensão leitora) (FAILLA, 2016, p.28).

LITERATURA, ESCOLA E HUMANIZAÇÃO

Conheça essa pesquisa na íntegra
http://prolivro.org.br/home/images/2016/RetratosDaLeitura2016_LIVRO
_EM_PDF_FINAL_COM_CAPA.pdf
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Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):
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Porém o que defendemos em nossa pesquisa é a leitura literária como 
direito de todo cidadão e por isso nada pode impedir esse trabalho. 

Por mais complexo que seja, precisamos buscar alternativas para 
garantir o acesso e a compreensão de textos literários na íntegra para 
nossos estudantes. 

Num país tão desigual, sabemos que não estamos no mesmo 
barco. No muito estamos todos na mesma tempestade em alto mar. 
Mas as condições de enfrentamento a essa tempestade são muito 
diferentes. Uns estão em um iate, protegidos, seguros e talvez até 
festivos. Outros num barquinho de pesca, lutando pela 
sobrevivência, mas enxergando alguma possibilidade a frente. E 
muitos ainda nadam a braçadas, sem perspectivas, sem suportes, 
oras deixando a correnteza agir, oras lutando com bravura. 

O conhecimento, ao nosso ver, é um gerador de oportunidades, um 
redutor de desigualdades e a educação que acreditamos e defendemos 
é transformadora, desenvolve a consciência crítica e promove a 
equidade social. 

Por isso vemos como tão importante o trabalho com textos literários na 
sala de aula, textos que foram considerados eruditos e distantes da 
realidade de muitos estudantes. Ao longo da história percebemos que a 
escola foi fazendo distinções, a algumas camadas sociais preservou-se 
o hábito da leitura de clássicos literários, textos completos. Já para 
outras camadas passou a ser ofertado recortes da literatura em livros 
didáticos que traziam apenas fragmentos literários. 

Somam-se aqui as realidades familiares também desiguais. Sabemos 
que o hábito da leitura pode ser passado de geração para geração, como 
uma tradição familiar. Crianças que crescem em ambientes leitores são 
mais propensas a se tornarem adultos leitores. Por muitos séculos foram 
as narrativas orais que mantiveram vivas a nossa história, costumes e 
tradições. Muitas dessas narrativas depois foram escritas, tonando-se 
clássicos da literatura mundial, acervo da memória da humanidade.

No entanto não podemos apostar exclusivamente nas famílias para a 
formação leitora, compreendemos que muitas delas também não 
tiveram acesso a este valioso bem cultural. Sabemos ainda que formar 
um leitor não é tarefa tão simples. Em tempos modernos a leitura passou 
a competir com outros recursos visuais e digitais e as pesquisas 
recentes apontam que muitas pessoas veem a leitura como uma 
concorrente do tempo livre ou tempo de lazer. 



Assim, o que caracteriza a polifonia é a posição do autor que rege as vozes 
que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
sujeitos interagem em um mesmo espaço do romance, deixando aparecer 
com isonomia à multiplicidade das vozes e suas consciências.

As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 
com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
palavras de Bakhtin (2008):
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Faça uma tabela nominal de seus estudantes e marque sim ou não para 
cada parâmetro que estabelecer.

Abaixo citamos uma sugestão para analisar a competência leitora, mas 
você pode/deve estabelecer sua própria lista, criando seus próprios 
parâmetros com base nos documentos que norteiam a avaliação em sua 
Rede de Educação, ou em documentos da Educação Nacional. 

• Ainda não faz uma leitura convencional, pois não compreendeu a 
base alfabética.

• Lê com di�culdades, textos sem muita complexidade, como 
listas, parlendas, etc.

• Lê com certa, autonomia, às vezes precisando ainda de ajuda do 
professor.

• Lê com autonomia, mostrando compreensão do que foi lido;

Considerando esse cenário, qual seria o papel da 
escola na garantia do direito a literatura? Ou na 
formação/in�uência de estudantes leitores?

Entrelaçando os �os com o leitor....

Como estão seus estudantes em relação à leitura?
Que tal fazer um grá�co da sua turma?
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que ele cria ou recria, deixando que se manifestem com autonomia. Os 
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As personagens são donas de suas histórias, de seu próprio discurso e 
de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e imiscível, 
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com o autor e o leitor. O personagem dono da sua própria voz pode 
promover rupturas com estereótipos, cabe a ele seguir ou romper. Nas 
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Praticar literatura no Brasil, implantar hábito de leitura, fomentar 
eventos como feiras literárias, clube de leitura, utilização de mídias 
digitais torna-se um ato revolucionário, através do qual as crianças e 
jovens serão capazes de se libertar pela arte, pela produção da própria 
cultura, pela e para a vida (ARAÚJO, 2017, P. 13).
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Continuando a conversa....

Buscamos então analisar como a leitura literária tem aparecido no 
contexto da educação básica e percebemos que ela tem sido utilizada de 
forma descontextualizada, muitas vezes relacionada apenas aos estudos 
gramaticais. Em hipótese nenhuma queremos apontar culpados, 
sabemos que as atividades de leitura também estão relacionadas às 
condições objetivas do trabalho docente e às políticas públicas ou a falta 
delas, inclusive no que diz respeito à formação docente.

No entanto quando olhamos para o passado, veremos que a literatura se 
constituía em elemento central na estruturação da cultura das 
sociedades e na formação de seus indivíduos. Então questionamos sobre 
o rumo que a leitura tomou dentro do contexto escolar e de que forma tal 
rumo in�uencia na concepção de homem que formamos.

É importante ter um olhar atento as perversidades do sistema 
educacional, como Freire (2007) nos ensinou não devemos ser neutros 
nem ingênuos, é preciso um posicionamento intencional para provocar 
as rupturas necessárias em busca de uma educação de qualidade, capaz 
de revelar um sujeito que se constitui na vida social através da interação 
com o outro e com o mundo, sendo plenamente capaz de intervir e 
transformar sua realidade. 

Por isso é importante pensar na literatura considerando suas múltiplas 
dimensões – social, política, �losó�ca, religiosa, psicológica ou outras, 
entendendo que para além do prazer estético ela tem como substrato a 
nossa existência individual e conjunta, histórias de vidas particulares e 
singulares (CARVALHO, 2018).

É válido ressaltar que na sociedade contemporânea capitalista a busca pelas 
aquisições materiais faz com que, todos nós, estejamos ocupados demais e 
talvez pouco afeitos ao reconhecimento do potencial formador advindo da 
leitura dos textos literários, os quais perdem espaço em nosso cotidiano.

Infelizmente, esse movimento apressado que nos afasta da leitura literária é 
um movimento mundial. No entanto, encontramos um acalento para a nossa 
alma ao lermos os estudos de Candido (2004), Galian (2017) e Petit (2009), 
entre outros autores que nos revelam trabalhos potentes com o uso da 
literatura na contramão do capitalismo e na formação humana dos seres. 

Quando defendemos a humanização a partir dos trabalhos com os textos 
literários recorremos a Candido (2004) quando ele nos fala da literatura como 
uma necessidade universal do ser humano experimentada em todas as 
sociedades. Para ele ao entrarmos na literatura nos conectamos com outras 
histórias, personagens, posturas, enredos, lugares, convicções, entre outros.

A formação humana em debate
https://www.scielo.br/pdf/es/v35n127/v35n127a03.pdf
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E ao entrar em contato com essas histórias criamos novos repertórios 
pessoais que irão nos constituir e assim ampliar um leque de possibilidades 
em nossas decisões cotidianas. Assumimos o protagonismo da nossa vida 
com maior autonomia e compreensão do mundo, ainda que tudo isso �que 
em nosso inconsciente. Nas palavras dele

Michele Petit (2009), antropóloga francesa, que coordena um programa 
internacional sobre a leitura em espaços de crise, lidando com sujeitos 
em espaços de guerras ou migrações forçadas (refugiados fugindo de 
severas crises econômicas ou violência social) corrobora com o 
pensamento da literatura como ferramenta de humanização e 
reconstrução. Para a autora:

Petit (2009) em seus ensaios reforça a importância do mediador de 
leitura, para ela a leitura possibilita a troca entre os sujeitos e essas 
trocas fazem com que amplie a circulação dos livros e dão sentido a 
prática cultural. O papel do mediador é de fazer-se disponível ao outro – 
uma recepção, uma presença positiva, uma hospitalidade – que 
intermedia o encontro do sujeito com o livro. 

Trazendo para nossa pesquisa, fazemos uma aposta no professor como 
esse mediador, ele vai propor títulos, trocar suas coleções com seus 
alunos, apresentar novos repertórios e estar aberto a conhecer os 
repertórios atuais que fazem sentido a seus estudantes. Cabe a ele (o 
professor) acompanhar a trajetória do estudante leitor fomentando o 
desejo de ler. Não estamos falando de de�nir caminhos apontado um 
jeito “certo” de fazê-lo, não propomos um jeito impositivo de ler, mas 
defendemos estar junto. Sobre isso Petit diz

Para a autora à prática de leitura é um ato individual e signi�cativo para 
cada sujeito mas como este amplia seu capital cultural, se modi�ca e faz 
parte de uma sociedade. Nesse sentido, a prática de leitura também 
contribui para a formação de uma identidade coletiva.

Ainda debruçados nas leituras de Petit (2008) a�rmamos a importância 
de explorar textos literários durante a educação básica, especialmente na 
adolescência e juventude, período como propício na formação da 
identidade de nossos estudantes. 

[...] a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser 
satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar 
forma aos sentimentos e à visão de mundo ela nos organiza, nos liberta 
do caos e, portanto nos humaniza. Negar a fruição da literatura é 
mutilar a nossa humanidade (CANDIDO, 1995, p.186)

Ler tem a ver com a liberdade de ir e vir, com a possibilidade de entrar 
à vontade em um outro mundo e dele sair. Por meio dessas idas e 
vindas, o leitor traça a sua autonomia, mediante a qual ele se 
reconstrói (...). (PETIT, 2009, p. 92)

Ao menos cabe aos professores fazer com que os alunos tenham uma 
maior familiaridade, que sintam mais con�ança ao se aproximarem dos 
textos escritos. Fazer com que sintam sua diversidade, sugerir-lhes a 
ideia de que, entre todos esses textos escritos – de hoje, ou de ontem, 
daqui ou de outro lugar – haverá certamente alguns que dirão algo de 
muito particular a eles. (PETIT, 2008, p. 178)

Sobre juventudes
http://desidades.ufrj.br/wp-content/uploads/Desidades14PT-1.pdf
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Dessa forma a literatura não pode limitar-se aos estudos gramaticais, 
descontextualizados e mecânicos. É preciso que literatura converse com 
o leitor e que esse esteja aberto a esse diálogo.

Sob tal ótica, consideramos a literatura como um instrumento potente no 
processo de humanização, pois possibilita aos sujeitos novas visões de 
mundo através do diálogo com os textos e com os mais diversos 
universos. Como defende Candido, acreditamos que se a literatura é um 
direito, já que é uma necessidade, então todos devem ter acesso a ela, e 
se a sociedade já não a tem como um bem essencial a nossa formação, 
cabe a escola garantir a inserção dos sujeitos no universo dos textos 
literários e da leitura de uma forma geral. 

E o que devemos fomentar aos alunos? 

Quais textos oferecemos em sala de aula? 

Vamos lembrar que não acreditamos na neutralidade das escolhas, cada 
passo, cada decisão é tomada de acordo com as nossas 
intencionalidades e a nossa visão de mundo. Assim faremos uma defesa 
pela potência dos textos, sejam eles contemporâneos ou clássicos. 

O papel da leitura na construção de si mesmo é particularmente 
sensível na adolescência e na juventude, pode ser igualmente 
importante em todos os momentos da vida em que devemos nos 
reconstruir: quando somos atingidos por uma perda; uma angústia, 
seja por um luto, uma doença, um desgosto de amor, o desemprego, 
uma crise, todas as provas que são constituídos nosso destinos, todas 
as coisas que afetam negativamente a representação que temos de 
nós mesmos, o sentido de nossa existência (PETIT, 2008, p.79).

É no diálogo, portanto, que a leitura deve se con�gurar como elemento 
de construção e reconstrução da realidade; que a alteridade se 
apresenta como o principal caminho para a constituição do sujeito que 
ri, que pensa e se completa em suas relações sociais; que os mundos 
da literatura apresentam possibilidades e visões in�nitas do homem e 
da existência e que a vida passa a dialogar também com outros 
sonhos, outros lugares e outros falares (CARVALHO, 2018, p.26).

Um exemplo prático
A literatura como remédio: os clássicos 
e a saúde da alma. São Paulo- SP Martin 
Claret. 2017

O professor historiador Dante Gallian traz 
neste livro a narrativa sobre o projeto 
Laboratório de Leitura, uma experiência 
desenvolvida inicialmente numa escola 
de medicina que partindo de leitura e 
discussão coletivas de clássicos literários 
aposta no efeito da humanização. Assim, 
neste livro, ele propõe a literatura como 
remédio da alma. 

No link abaixo uma conversa entre Dante Gallian e Leandro Karnal 
no lançamento do livro.
https://www.youtube.com/watch?v=3hZ83oymCQA
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Na Prática
Ao pensar os encontros formativos, �zemos a opção de selecionar 
textos do gênero literário “conto”. Tal escolha foi pensada a partir do 
tempo dos encontros presenciais e dos tempos em sala de aula. 
Sabemos que em geral os contos são textos mais curtos, porém sua 
potência nos possibilita o trabalho polifônico e re�exivo proposto 
nesta pesquisa. 

Em geral, o conto é uma narrativa breve constituída por uma única 
unidade dramática, que se desenrola em torno de um único con�ito a 
ser enfrentado pelo protagonista. Nos contos, as complicações do 
enredo (sequência de ações praticadas pelas personagens), o tempo 
e o espaço são bem demarcados. Essas características facilitam o 
trabalho do professor ao propor a R.E.D.E. de leitura.

A internet é uma caixinha cheia de surpresas, encantos e 
possibilidades. Aqui deixamos alguns links como sugestão de material 
complementar para mergulhar neste universo fantástico do trabalho 
com contos em sala de aula. 

•https://www.escrevendoofuturo.org.br/EscrevendoFuturo/arquivos/2983/NPL12.pdf

•https://www.escrevendoofuturo.org.br/EscrevendoFuturo/arquivos/4471/npl23.pdf

•https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/entrevi
stas/artigo/783/entrevista-andre-neves

•https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/entrevi
stas/artigo/2734/mia-couto-uma-viagem-pelo-outro

•https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/percurso-formativo/artigo/1976/ent
re-cronicas-e-contos

•http://www.contosliterarios.com.br/

•https://homoliteratus.com/links-100-melhores-contos-da-literatura-universal/

•http://notaterapia.com.br/2017/06/18/15-contos-para-mudar-sua-visao-de-mundo-eou-litera
tura/

•https://novaescola.org.br/guias/854/contos

•https://blog.saraiva.com.br/100-contos-essenciais-da-literatura-mundial/

Para saber + sobre
gênero literário “conto”



Para iniciar o trabalho na/com a R.E.D.E.:

• É muito importante que o professor conheça o texto previamente;

• Inicialmente deve-se apresentar um breve contexto histórico 
sobre o autor e o contexto em que o texto foi escrito;

• Cabe ao professor de�nir qual metodologia (leitura prévia, leitura 
circular, leitura dramática, silenciosa, ou em voz alta para o grupo) 
utilizará para a leitura do texto. O interessante é que todos 
conheçam o texto antes de ir para a R.E.D.E. 

• Ao organizar o grupo, dê preferência ao circulo para que todos 
possam se ver e interagir durante a tecituras dos diálogos;

• Em um primeiro momento após a leitura, proponha aos 
estudantes que expressem suas primeiras impressões e sentidos 
pessoais;

• Em grupo promova o diálogo entre os pares, pois é importante a 
negociação dos sentidos e a construção da interpretação coletiva. 

• Deixe espaço para que as vozes emerjam, não cabe nas R.E.D.E.S 
julgamentos prévios, já que em uma leitura com essa �nalidade 
não se tem certo ou errado, o que temos são multiplicidades de 
pontos de vista. 

• Promova a leitura coletiva valorizando a leitura expressiva, a 
entonação (velocidade, altura e volume), a ênfase (evidência das 
palavras e expressões) e o ritmo (alternância de tempos fortes e 
fracos).

• Dê tempo para que os estudantes “degustem” cada palavra, cada 
frase e cada sentido. O que propomos aqui vai além da gramática 
ou da estrutura textual dos contos, queremos que cada sujeito 
entre em contato com o texto e se redesenhe a partir das 
reconstruções. 
• Na prática o tempo é nosso aliado e as vozes heterogêneas é que 
vão tecendo novos sentidos. 

• Durante as formações conversamos muito sobre a nossa 
essência humana, que sente, que se afeta. Por isso, ao buscar os 
textos para o trabalho na R.E.D.E. de leitura sempre priorize os 
textos que nos toquem, que nos tirem da inércia, que nos 
provoquem e que gerem ,em cada um, reações individuais. Um 
mesmo texto pode me trazer indignação e ao mesmo tempo 
despertar no outro empatia ou pena. As reações são individuais e 
não pretendemos padroniza-las. É preciso permitir a diversidade 
de possibilidades que cada palavra tem o poder de despertar. 
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Os encontros 
formativos e as 
tecituras coletivas





LANÇANDO A REDE, PESCANDO PARCEIROS!

36

Síntese do encontro: 

O projeto de extensão Letras em diálogos III, é uma parceria entre o IFES-Campus Vitória e a 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Serra aconteceu às quintas-feiras, dia do 
planejamento de linguagem, desta rede de ensino. A adesão dos professores foi voluntária, �zemos um 
convite a todos os professores de língua portuguesa e inglês da Rede Municipal de Serra para que 
participassem desta formação em serviço. Esse primeiro encontro foi para a apresentação da 
pesquisa e da proposta dos encontros formativos.

Objetivos do encontro:

a) Apresentar a pesquisa de mestrado, explicando os objetivos da 
pesquisa, a metodologia e o projeto de formação.

b) Acolher a adesão facultativa dos professores que quiserem 
participar

MARÇO/2019

1º ENCONTRO



PRESSUPOSTOS TEÓRICOS:

POLIFONIA AUTONOMIA

37

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque 
poético, �ccional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de 
cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas mais complexas e 
difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista deste modo a literatura 
aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os 
tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela. Isto é, sem a possibilidade 
de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas 
as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e quatro horas do dia sem alguns 
momentos de entrega ao universo fabulado (CANDIDO, 1995, p.10).

Mikhail Bakhtin

DIREITO
Antônio Candido

RESISTÊNCIA
Michele Petit

HUMANIZAÇÃO
Dante GallianPaulo Freire
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• A literatura como remédio: os clássicos e a saúde da alma – Dante Gallian
https://www.youtube.com/watch?v=Y7aNuP7H008

• O que é próprio do humano? As lições da Odisseia de Homero – Dante Gallian
https://www.youtube.com/watch?v=89-RUP6XfQI

• Antônio Candido – o direito à literatura
https://www.youtube.com/watch?v=4cpNuVWQ44E

• Paulo Freire – Educação e transformação
https://www.youtube.com/watch?v=60c1RapBN7U
https://consultoriaer.com.br/video/2019/08/pedagogia-do-oprimido-entrevista-com-paulo-freire-raridade.html
https://www.youtube.com/watch?v=KRfSfieGpCU

• Michele Petit - “La literatura nos permite trans�gurar el dolor en ideas y en belleza”
https://bibliotecasmedellin.gov.co/plan-lectura/michele-petit-la-literatura-nos-permite-transfigurar-el-dolor-en-ideas-y-en-belleza/

PARA
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LIVROS

*Para as referências completas, vide página 118.





TECENDO A REDE DE AFETOS
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Síntese do encontro: 
Neste encontro começamos a tecer nossa rede de afetos, através do Conto “Olhos d´água” da autora Conceição 
Evaristo provocamos um diálogo e deixamos espaço para emergir as narrativas que envolvem nosso contato com 
as redes, a infância, os afetos, as emoções e a leitura. Apresentamos nossas concepções teóricas e dialogamos 
sobre a leitura e a humanização, trazendo para a conversa a base conceitual de Candido (1995), Petit(2008), 
Galian(2017) e Freire(2007). A participação ativa dos professores cursistas é um dos nossos pilares na construção 
de encontros polifônicos. Por isso, ouvi-los é sempre a melhor parte.

Objetivos do encontro:
a) Provocar a memória afetiva, deixando emergir emoções, afetos e histórias.

b) Discutir sobre o que nos torna humano? Como acontece esse processo 
social de humanização e de desumanização?

c) Apresentar os referenciais teóricos que dialogam com o conceito de leitura 
e humanização.

d) Promover o R.E.D.E.com o texto literário: “Olhos d´água” de Conceição 
Evaristo.

e) Coletar o per�l dos participantes da pesquisa, por meio de um questionário 
e da narrativa dos professores.

f) Recolher os termos de autorização de pesquisa.

2º ENCONTRO

ABRIL/2019



R.E.D.E.
Olhos d’água
Conceição Evaristo



Nascimento: 29/11/1946
Natural de: Belo Horizonte – Minas Gerais

Um pouco sobre essa autora
http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/188-conceicao-evaristo

Conceição Evaristo é romancista, contista e poeta. Nascida em uma comunidade no alto da Avenida 
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Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha 
pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de 
minha mãe? Atordoada custei reconhecer o quarto da nova casa 
em que estava morando e não conseguia me lembrar como 
havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, 
martelando... De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela 
indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre 
um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os 
olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero 
pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em 
uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, 
eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe?

Sendo a primeira de sete �lhas, desde cedo, busquei dar conta 
de minhas próprias di�culdades, cresci rápido, passando por 
uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe aprendi 
conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de di�culdades, 
como também sabia reconhecer em seus gestos, prenúncios de 
possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria 
cheia de culpa, por não recordar de que cor seriam os seus olhos. 
Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de 
vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo 

mindinho do pé esquerdo... Da verruga que se perdia no meio da 
cabeleira crespa e bela... Um dia, brincando de pentear boneca, 
alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos 
o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, se tornava 
uma grande boneca negra para as �lhas, descobrimos uma 
bolinha escondida bem no couro cabeludo ela. Pensamos que 
fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs a�ita, 
querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o 
bichinho. A mãe e nós rimos e rimos e rimos de nosso engano. A 
mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas, de que cor eram os 
olhos dela?
Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de 
minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de 
Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As 
meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam 
roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de 
minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. 
Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da 
panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali, apenas o 
nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água 
solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar 
do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em 

Olhos d’água
que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era 
justamente nos dias de parco ou nenhum alimento que ela mais 
brincava com as �lhas. Nessas ocasiões a brincadeira preferida 
era aquela em que a mãe era a Senhora, a Rainha. Ela se 
assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. 
Felizes colhíamos �ores cultivadas em um pequeno pedaço de 
terra que circundava o nosso barraco. Aquelas �ores eram 
depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. 
E diante dela fazíamos reverências à Senhora. Postávamos 
deitadas no chão e batíamos cabeça para a Rainha. Nós, 
princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. 
A mãe só ria, de uma maneira triste e com um sorriso molhado... 
Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde 
aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para 
distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía.
Às vezes, no �nal da tarde, antes que a noite tomasse conta do 
tempo, ela se assentava na soleira da porta e juntas �cávamos 
contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam 
carneirinhos; outras, cachorrinhos; algumas, gigantes 
adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão 
doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia 
aquela nuvem, repartia em pedacinhos e en�ava rápido na boca 

de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a 
nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem 
também. Mas, de que cor eram os olhos de minha mãe?

Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes 
chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com 
seu abraço. E com os olhos alagados de pranto balbuciava rezas 
a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse 
sobre nós. E eu não sei se o lamento-pranto de minha mãe, se o 
barulho da chuva... Sei que tudo me causava a sensação de que 
a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos os olhos de 
minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, 
chorava! Chorava, chovia! Então, porque eu não conseguia 
lembrar a cor dos olhos dela?

E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia 
anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha 
casa em busca de melhor condição de vida para mim e para 
minha família: ela e minhas irmãs que tinham �cado para trás. 
Mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconhecia a 
importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias 
e todas a mulheres de minha família. E também, já naquela 
época, eu entoava cantos de louvor a todas nossas ancestrais, 

que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas 
próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas 
Senhoras, nossas Yabás, donas de tantas sabedorias. Mas de 
que cor eram os olhos de minha mãe?
E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de 
que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento, resolvi 
deixar tudo e, no outro dia, voltar à cidade em que nasci. Eu 
precisava buscar o rosto de minha mãe, �xar o meu olhar no 
dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos.
E assim �z. Voltei, a�ita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar 
cumprindo um ritual, em que a oferenda aos Orixás deveria ser 
descoberta da cor dos olhos de minha mãe.

E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, 
pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que 
vi? Sabem o que vi?

Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas, eram 
tantas lágrimas, que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos 
ou rios caudalosos sobre a face? E só então compreendi. Minha 
mãe trazia, serenamente em si, águas correntezas. Por isso, 
prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha 

mãe era cor de olhos d’água. Águas de Mamãe Oxum! Rios 
calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a 
vida apenas pela superfície. Sim, águas de Mamãe Oxum.

Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti 
as lágrimas delas se misturarem às minhas.
Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento 
descobrir a cor dos olhos de minha �lha. Faço a brincadeira em 
que os olhos de uma são o espelho dos olhos da outra. E um dia 
desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando 
nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o 
meu rosto, me contemplando intensamente. E, enquanto jogava 
o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho 
como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como 
estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério 
ou de um grande segredo. Eu escutei, quando, sussurrando 
minha �lha falou:

Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos?

(Olhos d’água, p. 15-19)
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Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha 
pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de 
minha mãe? Atordoada custei reconhecer o quarto da nova casa 
em que estava morando e não conseguia me lembrar como 
havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, 
martelando... De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela 
indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre 
um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os 
olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero 
pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em 
uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, 
eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe?

Sendo a primeira de sete �lhas, desde cedo, busquei dar conta 
de minhas próprias di�culdades, cresci rápido, passando por 
uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe aprendi 
conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de di�culdades, 
como também sabia reconhecer em seus gestos, prenúncios de 
possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria 
cheia de culpa, por não recordar de que cor seriam os seus olhos. 
Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de 
vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo 

mindinho do pé esquerdo... Da verruga que se perdia no meio da 
cabeleira crespa e bela... Um dia, brincando de pentear boneca, 
alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos 
o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, se tornava 
uma grande boneca negra para as �lhas, descobrimos uma 
bolinha escondida bem no couro cabeludo ela. Pensamos que 
fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs a�ita, 
querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o 
bichinho. A mãe e nós rimos e rimos e rimos de nosso engano. A 
mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas, de que cor eram os 
olhos dela?
Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de 
minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de 
Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As 
meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam 
roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de 
minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. 
Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da 
panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali, apenas o 
nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água 
solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar 
do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em 

que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era 
justamente nos dias de parco ou nenhum alimento que ela mais 
brincava com as �lhas. Nessas ocasiões a brincadeira preferida 
era aquela em que a mãe era a Senhora, a Rainha. Ela se 
assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. 
Felizes colhíamos �ores cultivadas em um pequeno pedaço de 
terra que circundava o nosso barraco. Aquelas �ores eram 
depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. 
E diante dela fazíamos reverências à Senhora. Postávamos 
deitadas no chão e batíamos cabeça para a Rainha. Nós, 
princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. 
A mãe só ria, de uma maneira triste e com um sorriso molhado... 
Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde 
aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para 
distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía.
Às vezes, no �nal da tarde, antes que a noite tomasse conta do 
tempo, ela se assentava na soleira da porta e juntas �cávamos 
contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam 
carneirinhos; outras, cachorrinhos; algumas, gigantes 
adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão 
doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia 
aquela nuvem, repartia em pedacinhos e en�ava rápido na boca 

de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a 
nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem 
também. Mas, de que cor eram os olhos de minha mãe?

Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes 
chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com 
seu abraço. E com os olhos alagados de pranto balbuciava rezas 
a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse 
sobre nós. E eu não sei se o lamento-pranto de minha mãe, se o 
barulho da chuva... Sei que tudo me causava a sensação de que 
a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos os olhos de 
minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, 
chorava! Chorava, chovia! Então, porque eu não conseguia 
lembrar a cor dos olhos dela?

E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia 
anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha 
casa em busca de melhor condição de vida para mim e para 
minha família: ela e minhas irmãs que tinham �cado para trás. 
Mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconhecia a 
importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias 
e todas a mulheres de minha família. E também, já naquela 
época, eu entoava cantos de louvor a todas nossas ancestrais, 

que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas 
próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas 
Senhoras, nossas Yabás, donas de tantas sabedorias. Mas de 
que cor eram os olhos de minha mãe?
E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de 
que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento, resolvi 
deixar tudo e, no outro dia, voltar à cidade em que nasci. Eu 
precisava buscar o rosto de minha mãe, �xar o meu olhar no 
dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos.
E assim �z. Voltei, a�ita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar 
cumprindo um ritual, em que a oferenda aos Orixás deveria ser 
descoberta da cor dos olhos de minha mãe.

E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, 
pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que 
vi? Sabem o que vi?

Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas, eram 
tantas lágrimas, que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos 
ou rios caudalosos sobre a face? E só então compreendi. Minha 
mãe trazia, serenamente em si, águas correntezas. Por isso, 
prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha 

mãe era cor de olhos d’água. Águas de Mamãe Oxum! Rios 
calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a 
vida apenas pela superfície. Sim, águas de Mamãe Oxum.

Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti 
as lágrimas delas se misturarem às minhas.
Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento 
descobrir a cor dos olhos de minha �lha. Faço a brincadeira em 
que os olhos de uma são o espelho dos olhos da outra. E um dia 
desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando 
nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o 
meu rosto, me contemplando intensamente. E, enquanto jogava 
o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho 
como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como 
estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério 
ou de um grande segredo. Eu escutei, quando, sussurrando 
minha �lha falou:

Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos?

(Olhos d’água, p. 15-19)
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Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha 
pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de 
minha mãe? Atordoada custei reconhecer o quarto da nova casa 
em que estava morando e não conseguia me lembrar como 
havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, 
martelando... De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela 
indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre 
um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os 
olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero 
pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em 
uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, 
eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe?

Sendo a primeira de sete �lhas, desde cedo, busquei dar conta 
de minhas próprias di�culdades, cresci rápido, passando por 
uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe aprendi 
conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de di�culdades, 
como também sabia reconhecer em seus gestos, prenúncios de 
possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria 
cheia de culpa, por não recordar de que cor seriam os seus olhos. 
Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de 
vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo 

mindinho do pé esquerdo... Da verruga que se perdia no meio da 
cabeleira crespa e bela... Um dia, brincando de pentear boneca, 
alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos 
o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, se tornava 
uma grande boneca negra para as �lhas, descobrimos uma 
bolinha escondida bem no couro cabeludo ela. Pensamos que 
fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs a�ita, 
querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o 
bichinho. A mãe e nós rimos e rimos e rimos de nosso engano. A 
mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas, de que cor eram os 
olhos dela?
Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de 
minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de 
Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As 
meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam 
roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de 
minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. 
Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da 
panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali, apenas o 
nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água 
solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar 
do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em 

que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era 
justamente nos dias de parco ou nenhum alimento que ela mais 
brincava com as �lhas. Nessas ocasiões a brincadeira preferida 
era aquela em que a mãe era a Senhora, a Rainha. Ela se 
assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. 
Felizes colhíamos �ores cultivadas em um pequeno pedaço de 
terra que circundava o nosso barraco. Aquelas �ores eram 
depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. 
E diante dela fazíamos reverências à Senhora. Postávamos 
deitadas no chão e batíamos cabeça para a Rainha. Nós, 
princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. 
A mãe só ria, de uma maneira triste e com um sorriso molhado... 
Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde 
aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para 
distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía.
Às vezes, no �nal da tarde, antes que a noite tomasse conta do 
tempo, ela se assentava na soleira da porta e juntas �cávamos 
contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam 
carneirinhos; outras, cachorrinhos; algumas, gigantes 
adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão 
doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia 
aquela nuvem, repartia em pedacinhos e en�ava rápido na boca 

de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a 
nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem 
também. Mas, de que cor eram os olhos de minha mãe?

Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes 
chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com 
seu abraço. E com os olhos alagados de pranto balbuciava rezas 
a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse 
sobre nós. E eu não sei se o lamento-pranto de minha mãe, se o 
barulho da chuva... Sei que tudo me causava a sensação de que 
a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos os olhos de 
minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, 
chorava! Chorava, chovia! Então, porque eu não conseguia 
lembrar a cor dos olhos dela?

E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia 
anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha 
casa em busca de melhor condição de vida para mim e para 
minha família: ela e minhas irmãs que tinham �cado para trás. 
Mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconhecia a 
importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias 
e todas a mulheres de minha família. E também, já naquela 
época, eu entoava cantos de louvor a todas nossas ancestrais, 

que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas 
próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas 
Senhoras, nossas Yabás, donas de tantas sabedorias. Mas de 
que cor eram os olhos de minha mãe?
E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de 
que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento, resolvi 
deixar tudo e, no outro dia, voltar à cidade em que nasci. Eu 
precisava buscar o rosto de minha mãe, �xar o meu olhar no 
dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos.
E assim �z. Voltei, a�ita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar 
cumprindo um ritual, em que a oferenda aos Orixás deveria ser 
descoberta da cor dos olhos de minha mãe.

E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, 
pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que 
vi? Sabem o que vi?

Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas, eram 
tantas lágrimas, que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos 
ou rios caudalosos sobre a face? E só então compreendi. Minha 
mãe trazia, serenamente em si, águas correntezas. Por isso, 
prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha 
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mãe era cor de olhos d’água. Águas de Mamãe Oxum! Rios 
calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a 
vida apenas pela superfície. Sim, águas de Mamãe Oxum.

Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti 
as lágrimas delas se misturarem às minhas.
Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento 
descobrir a cor dos olhos de minha �lha. Faço a brincadeira em 
que os olhos de uma são o espelho dos olhos da outra. E um dia 
desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando 
nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o 
meu rosto, me contemplando intensamente. E, enquanto jogava 
o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho 
como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como 
estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério 
ou de um grande segredo. Eu escutei, quando, sussurrando 
minha �lha falou:

Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos?

(Olhos d’água, p. 15-19)



• Quais sentimentos e memórias esse conto te despertou?

• O que te afetou?

• O que nos humaniza?

• Qual impacto essa experiência de leitura coletiva tem na 
nossa vida?

• Como foi o seu despertar como leitor?

• Qual a cor dos olhos de sua mãe?

• Quais ideias e ansiedades foram despertados por meio  
da leitura deste conto?

• O que foi mais signi�cativo desse encontro?

• Quais textos vocês sugerem para trabalhar em sala de 
aula, nessa perspectiva de ativar nossas memórias 
afetivas?

PROVOCAÇÕES:
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Você conhece o site do Domínio Público?
Lá você tem acesso a um grande acervo de literatura.
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

PARA
SABER +



• Feliz aniversário – Clarice Lispector
http://www.beatrix.pro.br/index.php/feliz-aniversario-clarice-lispector/

• A terceira margem do Rio – Guimarães Rosa
http://www.releituras.com/guimarosa_margem.asp

• O ataque – Luís Rufatto
http://www.releituras.com/lruffato_ataque.asp

• A partida – Osman Lins
http://www.releituras.com/osmanlins_partida.asp

• Umas férias – Machado de Assis
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000250.pdf

• Laços de família – Clarice Lispector
http://www.releituras.com/clispector_lacos.asp

• A força humana – Rubem Fonseca
http://blogdacotovia.blogspot.com/2015/09/a-forca-humana-de-rubem-fo
nseca.html

• Presépio – Carlos Drummond de Andrade
http://www.releituras.com/drummond_presepio.asp

• Um apólogo - Machado de Assis
http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/cont
eudo/MachadodeAssis/umapologo.htm

Outras leituras:
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Sugestões dos professores cursistas
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O Leitor
(Stephen Daldry, 123 min, Imagem Filmes)

Na Alemanha pós 2ª Guerra Mundial, o adolescente Michael Berg se apaixona por uma 
mulher com o dobro da sua idade, Hanna Schimitz. Eles vivem uma intensa história de amor 
e passam tardes em que ela deixa a imaginação voar pelas narrativas lidas pelo rapaz. Oito 
anos depois, Berg descobre que Hanna está sendo julgada por executar ordens nazistas e 
a antiga relação dos dois pode ser a prova da inocência da alemã. Um �lme que trata o 
tema de forma delicada e crua ao mesmo tempo, com uma atuação maravilhosa de Kate 
Winslet.

Central do Brasil
(Walter Salles, 113 min, Europa Filmes)

Dora, interpretada pela diva Fernanda Montenegro, escreve cartas para analfabetos na 
estação Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. Mas, isso não a faz uma pessoa 
sensível. Muito pelo contrário, ela acredita que as correspondências são inúteis e 
fantasiosas. Tudo muda quando se compadece de Josué, um garoto de 9 anos, cuja mãe 
enviava cartas ao pai por meio dela. Quando a mãe do menino morre, ela o ajuda a 
encontrar esse progenitor que nunca conheceu. O �lme foi indicado a melhor �lme em 
língua estrangeira no Oscar de 1999.

Filmes que ampliam
nossa visão de mundo
PARA
SABER +
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A Menina que Roubava Livros
(Brian Percival, 131 min, Fox Filmes)

Liesel Meminger é uma garota que lida com o horror da 2ª Guerra Mundial pela 
leitura. Ela rouba livros que estão dando sopa ou que estão correndo risco em uma 
fogueira ou que ela simplesmente queira muito. Ela ama os livros e acredita que eles 
devem ser partilhados, inclusive com um judeu que foi escondido por seu padrasto 
na casa deles.

Mãos Talentosas: A História de Ben Carson
(Thomas Carter, 86 min, Net�ix)

O �lme conta a história real do diretor do departamento de Neurocirurgia Pediátrica 
do hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ele era um menino pobre, negro de 
mãe separada e analfabeta. Não tinha um bom desempenho na escola, nem 
acreditava que fosse capaz de ter. Mas, quando sua mãe repara na biblioteca de seu 
patrão, ela tem a ideia de fazer com que ele leia 2 livros por semana. Essa rotina 
modi�ca completamente a postura de Ben diante da vida e se constitui nos 
primeiros degraus para sua chegada à neurocirurgia.
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Minhas Tardes com Margueritte 
(Jean Becker, 82 min, Net�ix)

Nesse �lme francês, o faz-tudo e simplório Germain constrói uma linda amizade com Margueritte, 
uma senhora de 95 anos apaixonada pela literatura. Ela divide com ele textos de Albert Camus e o 
faz ver beleza até na leitura de um dicionário. “Viajando com um dicionário, de palavra em palavra, 
a gente vai sonhando”, ela diz. A relação dos dois abre um novo modo de ver as coisas para Germain 
que passa a dividir os aprendizados das tardes com todos a sua volta.

Sociedade dos Poetas Mortos
(Peter Weir, 128 min, Net�ix)

John Keating é um ex aluno que se torna professor de literatura inglesa e norte-americana na 
tradicional escola Welton Academy. Só que ele não tem nada de tradicional no seu modo de pensar, 
muito menos no de lecionar. No primeiro dia de aula, já chega assobiando e levando a turma para 
uma re�exão sobre como fazer que a vida valha a pena. No decorrer da história, eles descobrem que 
o docente havia participado de uma Sociedade dos Poetas Mortos, um clube de leitura de poesia , 
e decidem reviver o grupo.

Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis
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Para Gostar de Ler
(Rajabally, 58min, documentário)
https://catracalivre.com.br/educacao/documentario-para-gostar-de-ler/

Com direção de Eduardo Rajabally, “Para Gostar de Ler” acompanha cinco famílias de diferentes regiões do país e 
ilustra como a leitura in�uencia as vidas de pais e �lhos, com destaque para os pontos de vista das próprias estrelas 
mirins do documentário. Em paralelo, os adultos comentam sobre o quanto os livros podem estimular as crianças em 
relação ao desenvolvimento da imaginação, a criatividade e o raciocínio. Há espaço ainda para demonstrar como as 
histórias e o poder da palavra são capazes de incentivar suas visões a respeito do mundo, com base na compreensão 
de que existem bons e maus momentos que levam à busca por soluções ou caminhos possíveis para diversas 
situações. Além da percepção sobre a importância da família, dos amigos, das brincadeiras e da cultura no dia a dia.

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata
(Mike Newell, 124 min, Net�ix)

Juliet Ashton (Lily James) é uma escritora na Londres de 1946 que decide visitar Guernsey, uma das Ilhas do 
Canal invadidas pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, depois que ela recebe uma carta de um 
fazendeiro contando sobre como um clube do livro local foi fundado durante a guerra. Lá ela constrói profundos 
relacionamentos com os moradores da ilha e decide escrever um livro sobre as experiências deles na guerra.

Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis
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Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis
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PERCORRENDO A REDE ELÉTRICA, ACENDENDO 
SONHOS E ILUMINANDO A ESPERANÇA
Síntese do encontro: 

Neste encontro percorrermos os espaços e tempos destinados a leitura. Dialogamos sobre as práticas de 
leitura no contexto da educação básica, os documentos o�ciais e as avaliações externas. 

Objetivos do encontro:

a) Dialogar sobre as práticas de leitura no contexto da educação 
básica. 

b) Promover uma leitura crítica dos documentos o�ciais e de como 
eles abordam a leitura. 

c) Problematizar as avaliações externas e os “treinos acadêmicos” 
na busca por resultados.

d) Promover o R.E.D.E.com o texto literário: Umas férias  de 
Machado de Assis, conto sugerido por uma professora no encontro 
anterior.

Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis
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Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis
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Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis
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Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 
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de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis
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Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 
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de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis
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Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 
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que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis
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Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 
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que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis
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Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 
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do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000250.pdf)



Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis
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Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000250.pdf)

• Machado de Assis é um dos autores brasileiros mais 
utilizados nas escolas, você conhecia este texto?

• Quais textos desse autor você já leu?

• Quais são suas percepções em relação às escritas deste 
autor?

• Ao ler o título quais foram suas expectativas?

• Como era a infância nesta época?

• Como foi a sua infância?

• Como a escola e o estudo foram retratados?

• Qual sentimento as crianças nutriam pela escola?

• O que esse texto conversa com suas memórias?

• Quais sentimentos você identi�cou nos personagens em 
relação à perda do pai?

• Você já perdeu alguém amado?

• Como podemos nos refazer após um luto?
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Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis
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Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

Escritores da liberdade 
(2007, Richard LaGravenese,  2h 04 min)

Uma jovem e idealista professora chega a uma escola de um bairro pobre, que está corrompida pela 
agressividade e violência. Os alunos se mostram rebeldes e sem vontade de aprender, e há entre 
eles uma constante tensão racial. Assim, para fazer com que os alunos aprendam e também falem 
mais de suas complicadas vidas, a professora Gruwell aposta em métodos diferentes de ensino. Aos 
poucos, os alunos vão retomando a con�ança em si mesmos, aceitando mais o conhecimento e 
reconhecendo valores.

Entre os muros na escola
(2008, Laurent Cantet, 2h 11min)

François Marin trabalha como professor de língua francesa em uma escola, localizada na periferia 
de Paris. Ele e seus colegas de ensino buscam apoio mútuo na difícil tarefa de fazer com que os 
alunos aprendam algo ao longo do ano letivo. Marin tem na escola alunos problemáticos, violência, 
tensões étnicas entre os alunos, o que testa sua paciência e, mais importante, sua determinação 
como um educador.

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000250.pdf)
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Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 
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A invenção da infância
(2000, Liliana Sulzbach, 26 min)

A  Invenção da Infância. Este documentário, realizado em 2000, aborda as diferentes visões da 
infância em situações sociais distintas. Utilizando-se da frase proferida ao �nal do vídeo: “ser criança 
não signi�ca ter infância”, imprime uma re�exão relevante sobre o que é ser criança no mundo 
contemporâneo.

Nunca me sonharam
(2017, Cacau Rhoden, 1h 24 min)

O documentário traça um panorama sobre o ensino médio nas escolas públicas do Brasil sob 
diferentes pontos de vista, principalmente a partir dos estudantes. Isso é mostrado através de relatos 
de jovens, professores, diretores de escolas e especialistas. O foco é o valor da educação; Os desa�os 
do presente, as expectativas para o futuro e os sonhos de quem vive essa realidade.

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000250.pdf)



Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 
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Tarja branca
(2014, Cacau Rhoden, 1h20min )

O documentário investiga as memórias infantis dos adultos e re�ete sobre a importância do brincar 
em diferentes fases da vida e os impactos dessa escolha na vida social. 

Tão Forte e tão Perto
(2012, Stephen Daldry, 2h 08min)

Oskar Schell (Thomas Horn) é um garoto muito apegado ao pai, Thomas (Tom Hanks), que inventou que Nova 
York tinha um distrito hoje desaparecido para fazer com que o �lho tivesse iniciativa e aprendesse a falar com 
todo tipo de pessoa. Thomas estava no World Trade Center no fatídico 11 de setembro de 2001, tendo falecido 
devido aos ataques terroristas. A perda foi um baque para Oskar e sua mãe, Linda (Sandra Bullock). Um ano 
depois, Oskar teme perder a lembrança do pai. Um dia, ao vasculhar o guarda-roupas dele, quebra 
acidentalmente um pequeno vaso azul. Dentre há um envelope onde aparece escrito Black e, dentro dele, uma 
misteriosa chave. Convencido que ela é um enigma deixado pelo pai para que pudesse desvendar, Oskar inicia 
uma expedição pela cidade de Nova York, em busca de todos os habitantes que tenham o sobrenome Black.

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis
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PARA
SABER +



Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 
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O quarto do �lho
(data desconhecida, Nanni Moretti, 1h 39min)

Giovanni (Nanni Moretti) é um psicanalista que reside e trabalha na cidade de Ancona, na Itália. 
Ele é casado com Paola (Laura Morante) e tem dois �lhos: a menina Irene (Jasmine Trinca) e o 
jovem Andrea (Giuseppe Sanfelice). Sua vida transcorre tranqüila, dividida entre a família e o 
consultório, até que uma tragédia a transtorna completamente. Para atender ao chamado 
urgente de um paciente, Giovanni deixa de acompanhar o �lho à praia e nesse passeio o rapaz 
morre afogado. A família, é claro, ressente-se profundamente com a morte e Giovanni sofre uma 
forte sensação de remorso, apesar do apoio da esposa.

O menino e o mundo
(2014, Alê Abreu, 1h25min)

Um garoto mora com o pai e a mãe, em uma pequena casa no campo. Diante da falta de 
trabalho, no entanto, o pai abandona o lar e parte para a cidade grande. Triste e desnorteado, o 
menino faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Para a 
sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de 
trabalhadores e falta de perspectivas.

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis
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Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis
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Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. –  Quem é? 
– Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. – Que entre. 

Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor, 
por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos 
meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma �gura rude, tez 
queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, 
não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim 
pardo. Todos �caram esperando o que vinha dizer o homem, eu mais que 
ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. 
Chamava-se tio Zeca. 

Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou 
para mim, e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque tio Zeca 
entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu, ele 
respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: – Sr. 
José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu 
a de espanto. Tinha dez anos apenas, gostava de folgar, não gostava de 
aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que 
chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, 
passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura 
no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do 
Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé 
dele, amiudando os passos, e levantando a cara. Ele não me dizia nada, 
eu não me atrevia a nenhuma pergunta.

Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia; disse-me 

que esperasse, entrou, subiu, desceram, e fomos os três a caminho de 
casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, 
pois que íamos os dois, ela e eu; íamos na frente, trocando as nossas 
perguntas e conjeturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele; 
vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos 
andando. 

Felícia era mais velha que eu um ano. Calçava sapato raso, atado ao 
peito do pé por duas �tas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo 
com laço. Eu, botins de cordovão, já gastos. As calcinhas dela pegavam 
com a �ta dos sapatos, as minhas calças, largas, caíam sobre o peito do 
pé; eram de chita. Uma ou outra vez parávamos, ela para admirar as 
bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum 
papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atada ao pé. 
Geralmente, era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. 
Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. – Andem, 
dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos 
fazia deter o passo. 

Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. – Não creio 
que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. – Por quê? – Parece meio 
triste. – Triste, não, parece carrancudo. – Ou carrancudo. Quem faz anos 
tem a cara alegre. – Então serão anos de meu padrinho... – Ou de minha 
madrinha... – Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? – 
Talvez não soubesse. – Há de haver jantar grande... – Com doce... – 
Talvez dancemos. Fizemos um acordo: podia ser festa, sem aniversário 

de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que 
podiam ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador; embora eu 
não soubesse bem o que era candidatura nem vereação, tanto ouvira 
falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a 
eleição era ao domingo, e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de 
música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo 
cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite; �quei meio tonto. Tinha ido 
uma vez ao teatro, e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão 
contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do 
que ouvira. Vira muita coisa, isto sim, cadeiras ricas, tronos, lanças 
compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um 
bosque, e do bosque a uma rua. Depois, os personagens, todos 
príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, 
sapato de �vela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. 
Também houve bailado. As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés 
e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois 
os gritos do público e as palmas... Já duas vezes escrevi palmas; é que 
as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do 
espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou 
nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de 
bonecos? Íamos nessas conjeturas, quando tio Zeca nos disse que 
esperássemos; tinha parado a conversar com um sujeito. Paramos, à 
espera. 
A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim 
que a ela. Imaginei trinta mil coisas, sem acabar nenhuma, tão 
precipitadas vinham, e tão confusas que não as distinguia, pode ser até 

que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para dois moleques 
de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, – o que nos 
lembrou as noites de Santo Antônio e S. João, já lá idas. Então falei-lhe 
das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das 
rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse 
agora a mesma coisa... Ah! lembrou-me que era ocasião de deitar à 
fogueira o livro da escola, e o dela também, com os pontos de costura 
que estava aprendendo. – Isso não, acudiu Felícia. – Eu queimava o meu 
livro. – Papai comprava outro. – Enquanto comprasse, eu �cava 
brincando em casa; aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos, 
quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido 
pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, �tou-nos com 
seriedade, deixou-nos e despediu-se. – Nove horas? Lá estarei, disse 
ele. – Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele 
homem, e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. 
Nenhum de nós acertava com a pessoa; mas a promessa de lá estar às 
nove horas dominou o resto. 

Era festa, algum baile, conquanto às nove horas, costumássemos ir para 
a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como 
chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia, e 
transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei 
para tio Zeca, a ver o efeito do gesto; vi-o abanar a cabeça com 
reprovação. Ri, ela sorriu, e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos 
desconhecidos. Desta vez estavam em burros, e um dos dois era mulher. 
Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer 

que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por 
também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto, 
e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção; tudo era folgar. 
Fosse como fosse, esperamos os dois, examinando o casal de roceiros. 
Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais 
moça; ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e 
tio Zeca; vimolo, sim, o marido olhar para nós com ar de curiosidade, e 
falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou 
coisa parecida. 

En�m apartaram-se, tio Zeca veio ter conosco e en�amos para casa. A 
casa �cava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos 
os portais da casa forrados de preto,– o que nos encheu de espanto. 
Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a 
nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe �cou na 
garganta; andou, levando-nos consigo. Quando chegamos, as portas 
estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na 
rua, curiosos. Nas janelas fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. 
Houve certo rebuliço quando chegamos. É natural que eu tivesse a boca 
aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, 
entramos os três, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos 
à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe 
com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de 
salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: – Meus �lhos, vosso 
pai morreu! A comoção foi grande, por mais que o confuso e o vago 
entorpecessem a consciência da notícia. Não tive forças para andar, e 
teria medo de o fazer. Morto como? morto por quê? Estas duas 

perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação; naquele 
momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras 
de minha mãe, se repetiam em mim, e os seus soluços que eram 
grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o 
cadáver do marido; e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu 
daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio; a tristeza 
e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que 
meu pai morrera deveras. 

Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio, não era festa, 
não eram as horas breves ou longas, para a gente des�ar em casa, 
arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão 
bonito �zesse crescer a minha dor de �lho não é coisa que possa a�rmar 
ou negar; melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem 
danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também 
defuntas. 

Se me houvessem dito à saída da escola por que é que me iam lá buscar, 
é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, donde era agora 
expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte às nove horas da 
manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se 
despediu na rua, com a promessa de ir às nove horas. Não vi as 
cerimônias; alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. 
Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher 
também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar 
gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos 
passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças 

ENTRELAÇANDO FIOS POTENTES, 
FORTALECENDO A REDE
Síntese do encontro: 

Neste encontro entrelaçamos os �os, escolhidos a dedo, �os potentes que nos auxiliam no 
fortalecimento da rede de ensino. É hora de discutirmos sobre a seleção dos textos literários para 
o trabalho em sala de aula.

Objetivos do encontro:

a) Dialogar sobre a escolha dos textos para o trabalho na sala 
de aula, problematizando a partir das concepções de Gerald 
(2003)

b) Apresentar o PNLD – programa nacional do livro e do 
material didático, provocando discussões críticas sobre as 
seleções e o “mercado editorial”.

c) Promover o R.E.D.E. com o texto literário: A maior �or do 
mundo – José Saramago
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do caixão, creio eu:– "vire de lado,– mais à esquerda,– assim, segure 
bem..." Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele... Lá 
iam meu pai e as férias! 

Um dia de folga sem folguedo! Não, não foi um dia, mas oito, oito dias de 
nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe 
chorava, cosendo o luto, entre duas visitas de pêsames. Eu também 
chorava; não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras 
à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros. Que ele era 
muito amigo de pássaros, e tinha três ou quatro, em gaiolas. Minha mãe 
vivia calada. Quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu 
soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes; 
as visitas perguntavam pela causa da morte, e ela referia tudo, a hora, o 
gesto, a ocasião: tinha ido beber água, e enchia um copo, à janela da 
área. Tudo decorei, à força de ouvilo contar. Nem por isso os meninos do 
colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles 
chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. – Sábado, meu �lho, 
disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada; a missa é 
sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. – Antes sábado, 
emendei. – Pois sim, concordou. Não sorria; se pudesse, sorriria de 
gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola.

Mas, sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a 
emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do 
céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava, se lerdes isto com o 
sentido de rir. Com o de descansar também não cabe, porque minha mãe 
fazia-me estudar, e, tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. 

Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, 
dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que 
recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta 
à imaginação. Corria a apanhar as �echas dos foguetes, a ouvir os 
realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou 
de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a 
andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me, e eu respondi que 
estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar, e, para dizer 
tudo, não era totalmente mentira; tinha-me lembrado o último 
presentinho que ele me dera, e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia 
vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa 
principal não era a mesma. Gostava de brincar, mas não sentia a 
ausência do brinco, não se lhe dava de acompanhar a mãe, coser com 
ela e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em 
imitá-la, e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem 
ternura, e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não 
faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. 
Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o 
armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a 
servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à 
medição de �tas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua... Minha mãe 
sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegara ao balcão, 
mandou-me buscar pela escrava; lá fui para o interior da casa e para o 
estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro; 
não me lembra se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola, e a 
imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. 

Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos 
bancos, e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas 
de papel com que nos espertávamos uns aos outros, e �z a minha e 
atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, 
foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais 
tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já 
me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio 
Zeca parecia-me agora um céu remoto, e tinha medo de o perder. 

Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse 
tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do 
livro de leitura; gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 
sétimo dia restituiu-me à rua; no sábado não fui a escola, fui à casa de 
meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à 
porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira, 
na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão 
outro ao pé dos meus condiscípulos, que me esqueceram as férias sem 
gosto, e achei uma grande alegria sem férias.

Machado de Assis

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000250.pdf)
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R.E.D.E.
A maior �or do mundo
José Saramago



Nascimento: 16 de novembro de 1922
Faleceu em: 18 de junho de 2010
Natural de: Azinhaga – Portugal 

Um pouco sobre esse autor

José Saramago nasceu numa família de camponeses sem terra na aldeia de Azinhaga, trabalhou como 
mecânico, desenhista, funcionário da saúde e da previdência social, tradutor, editor, jornalista. Em 1947 
publicou seu primeiro livro “Terra do pecado”, �cou 19 anos sem escrever e só em 1966 publicou os 
“Poemas possíveis”.  Em 1995 foi consagrado com o Prêmio Camões e em 1998 com o Prêmio Nobel 
de Literatura. 
Em 2007 criou uma fundação com seu nome, em Lisboa a qual assume, entre os seus objetivos 
principais, a defesa e a divulgação da literatura contemporânea, a defesa e a exigência de cumprimento 
da Carta dos Direitos Humanos, além da atenção que devemos, como cidadãos responsáveis, ao cuidado 
do meio ambiente. Faleceu em 2010. 

ELE por ELE mesmo

https://www.josesaramago.org/autobiografia-de-jose-saramago/

https://www.youtube.com/watch?v=9tQumqQ8eD0

https://www.youtube.com/watch?v=2tcmIDH19e0

https://www.youtube.com/watch?v=fBuU2n_kRZ0

José Saramago

Vamos falar de...

José de Souza Saramago
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Romance: 
• Terra do Pecado, 1947
• Manual de Pintura e Caligra�a, 1977
• Levantado do Chão, 1980
• Memorial do Convento, 1982
• O Ano da Morte de Ricardo Reis, 1984
• A Jangada de Pedra, 1986
• História do Cerco de Lisboa, 1989
• O Evangelho Segundo Jesus Cristo, 1991
• Ensaio Sobre a Cegueira, 1995
• Todos os Nomes, 1997
• A Caverna, 2000
• O Homem Duplicado, 2002
• Ensaio Sobre a Lucidez, 2004
• As Intermitências da Morte, 2005
• A Viagem do Elefante, 2008
• Caim, 2009
• Claraboia, 2011
• Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas, 2014

Crônicas:
• Deste Mundo e do Outro, 1971
• A Bagagem do Viajante, 1973
• As Opiniões que o DL Teve, 1974

Peças teatrais:
• A Noite, 1979
• Que Farei com Este Livro?, 1980
• A Segunda Vida de Francisco de Assis, 1987
• In Nomine Dei, 1993
• Don Giovanni ou O Dissoluto Absolvido, 2005
Contos
• Objecto Quase, 1978
• Poética dos Cinco Sentidos - O Ouvido, 1979
• O Conto da Ilha Desconhecida, 1997

Poesias:
• Os Poemas Possíveis, 1966
• Provavelmente Alegria, 1970
• O Ano de 1993, 1975
Diário e Memórias
• Cadernos de Lanzarote (I-V), 1994
• As Pequenas Memórias, 2006
• Último Caderno de Lanzarote, 2018

Infantil:
• A Maior Flor do Mundo, 2001
• O Silêncio da Água, 2011

Algumas publicações

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Saramago
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Este menino foi  levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra 
de milagre. 

Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da 
aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho 
e do que todos os tamanhos. 

FIM
 
Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber 
escrever histórias para crianças. Mas ao menos �caram sabendo como 
a história seria, e poderão contá-la doutra maneira, com palavras mais 
simples do que as minhas, e talvez mais tarde venham a saber escrever 
histórias para crianças… 

Quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história, escrita por ti que 
me lês, mas muito mais bonita?

(Saramago, A maior Flor do Mundo, 2001)

As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito 
simples. Quem me dera saber escrever essas histórias. 

Se eu tivesse aquelas qualidades, poderia contar, com pormenores, uma 
linda história que um dia inventei. Seria a mais linda de todas as que se 
escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas 
encantadas… havia uma aldeia… e um menino. 

Sai o menino pelos fundos do quintal, e, de árvore em árvore, como um 
pintassilgo, desce o rio e depois por ele abaixo. Em certa altura, chegou 
ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para diante 
começava o “planeta Marte”. 

Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta: Vou ou não 
vou? E foi. 

O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava já um 
pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar a direito 
pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes 
cobertas de campainhas brancas, e outras vezes metendo pelos bosques 
de altas árvores onde havia clareiras macias sem rasto de gente ou 
bicho, e ao redor um silêncio que zumbia, e também um calor vegetal, 
um cheiro de caule fresco. 

Ó que feliz ia o menino! Andou, andou, foram rareando as árvores, e 
agora havia uma charneca rasa, de mato ralo e seco, e no meio dela uma 
inclinada colina redonda como uma tigela voltada. 

Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá 
acima, que viu ele? Nem a sorte nem a morte, nem as tábuas do 
destino… Era só uma �or. 

Mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou, de cansado. E 
como este menino era especial de história, achou que tinha de salvar a 
�or. Mas que é da água? Ali, no alto, nem pinga. Cá por baixo, só no rio, 
e esse que longe estava! 

Não importa. 

Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande 
rio, com as mãos recolhe quanta de água lá cabia, volta o mundo 
atravessar, pelo monte se arrasta, três gotas que lá chegaram, bebeu-as 
a �or com sede. Vinte vezes cá e lá. 

Mas a �or aprumada já dava cheiro no ar, e como se fosse uma grande 
árvore deitava sombra no chão. 

O menino adormeceu debaixo da �or. Passaram as horas, e os pais, 
como é costume nestes casos, começaram a a�igir-se muito. Saiu toda 
a família e mais vizinhos à busca do menino perdido. E não o acharam. 

Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase sol-pôr quando 
levantaram os olhos e viram ao longe uma �or enorme que ninguém se 
lembrava que estivesse ali. 

Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino 
adormecido. Sobre ele, resguardando-o do fresco da tarde, estava uma 
grande pétala perfumada… 

A maior �or do mundo  
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Este menino foi  levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra 
de milagre. 

Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da 
aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho 
e do que todos os tamanhos. 

FIM
 
Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber 
escrever histórias para crianças. Mas ao menos �caram sabendo como 
a história seria, e poderão contá-la doutra maneira, com palavras mais 
simples do que as minhas, e talvez mais tarde venham a saber escrever 
histórias para crianças… 

Quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história, escrita por ti que 
me lês, mas muito mais bonita?

(Saramago, A maior Flor do Mundo, 2001)

As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito 
simples. Quem me dera saber escrever essas histórias. 

Se eu tivesse aquelas qualidades, poderia contar, com pormenores, uma 
linda história que um dia inventei. Seria a mais linda de todas as que se 
escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas 
encantadas… havia uma aldeia… e um menino. 

Sai o menino pelos fundos do quintal, e, de árvore em árvore, como um 
pintassilgo, desce o rio e depois por ele abaixo. Em certa altura, chegou 
ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para diante 
começava o “planeta Marte”. 

Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta: Vou ou não 
vou? E foi. 

O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava já um 
pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar a direito 
pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes 
cobertas de campainhas brancas, e outras vezes metendo pelos bosques 
de altas árvores onde havia clareiras macias sem rasto de gente ou 
bicho, e ao redor um silêncio que zumbia, e também um calor vegetal, 
um cheiro de caule fresco. 

Ó que feliz ia o menino! Andou, andou, foram rareando as árvores, e 
agora havia uma charneca rasa, de mato ralo e seco, e no meio dela uma 
inclinada colina redonda como uma tigela voltada. 

Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá 
acima, que viu ele? Nem a sorte nem a morte, nem as tábuas do 
destino… Era só uma �or. 

Mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou, de cansado. E 
como este menino era especial de história, achou que tinha de salvar a 
�or. Mas que é da água? Ali, no alto, nem pinga. Cá por baixo, só no rio, 
e esse que longe estava! 

Não importa. 

Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande 
rio, com as mãos recolhe quanta de água lá cabia, volta o mundo 
atravessar, pelo monte se arrasta, três gotas que lá chegaram, bebeu-as 
a �or com sede. Vinte vezes cá e lá. 

Mas a �or aprumada já dava cheiro no ar, e como se fosse uma grande 
árvore deitava sombra no chão. 

O menino adormeceu debaixo da �or. Passaram as horas, e os pais, 
como é costume nestes casos, começaram a a�igir-se muito. Saiu toda 
a família e mais vizinhos à busca do menino perdido. E não o acharam. 

Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase sol-pôr quando 
levantaram os olhos e viram ao longe uma �or enorme que ninguém se 
lembrava que estivesse ali. 

Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino 
adormecido. Sobre ele, resguardando-o do fresco da tarde, estava uma 
grande pétala perfumada… 
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• Para qual ano, modalidade ou nível de ensino podemos 
oferecer esse livro?

• O que de�ne a classi�cação etária de um livro?

• Quais são os critérios para classi�car um livro como 
literatura infantil?

• O que podemos explorar neste texto literário?

• O que te afetou?

• Qual a mensagem �ca para você?

• Até onde você iria para cultivar a sua maior �or?

• Quais características você preserva da sua infância? 

• Quais medos e emoções lhe acompanham desde a infância?

PROVOCAÇÕES

Entrelaçando �os com o leitor
Neste encontro conversamos muito sobre as classi�cações etárias 
nos textos literários e trouxemos o texto de Ricardo Azevedo “A 
didatização e a precária divisão de pessoas em faixas etárias: dois 
fatores no processo de (não) formação de leitores” para nos embasar 
na construção dessas re�exões. O texto está disponível em:
http://www.ricardoazevedo.com.br/wp/wp-content/uploads/A-didatizacao-e-
a-precaria-divisao-de-pessoas-em-faixas-etarias.pdf 
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• Ciça – Neusa Jordem;
Livro Ciça- Ed. Paulinas (2012)

• Como e por que ler os clássicos universais desde cedo - 
Ana Maria Machado;

Livro: Como e por que ler os clássicos universais desde cedo - Ed. 
Objetiva (2002) 

• O menino e o tuim – Rubem Braga
Livro: O menino e o tuim – Ed. Galerinha (2013) 

• Mistérios de lá e cá – Francisco Aurélio Ribeiro
Livro: Mistérios de lá e cá – RHJ (2000) 

• Bisa Bia, Bisa Bel – Ana Maria Machado
Bisa Bia, Bisa Bel  – Salamandra (2007) 

• Sobrou pra mim – Ruth Rocha
https://novaescola.org.br/conteudo/3229/sobrou-pra-mim

Entrelaçando �os com o leitor
Vamos conversar um pouco mais sobre literatura infantil com Ricardo 
Azevedo:
http://www.ricardoazevedo.com.br/wp/wp-content/uploads/Literatura-infantil.pdf

Outras leituras:
Sugestões dos professores cursistas
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A maior �or do mundo
(2007, Juan Pablo Etcheberry, 10min)

A maior �or do mundo é uma magní�ca história para crianças, mas, antes de tudo, é um 
legítimo Saramago. Transformando-se em personagem, o autor nos conta que uma vez 
teve uma ideia para um livro infantil, inventou uma história sobre um menino que faz nascer 
a maior �or do mundo.

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=YUJ7cDSuS1U

Entrevista com Ricardo Azevedo
(2016, Super Libris, 28min)

Literatura infantil brasileira está entre as melhores do mundo, tanto que já ganhou três vezes 
o prêmio Hans Christian Andersen, considerado uma espécie de Nobel do gênero. Desde 
Monteiro Lobato os livros infantis vêm crescendo em quantidade e qualidade, e hoje são 
uma vertente importante da literatura nacional, tanto comercialmente quanto 
artisticamente.

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=TdTci1Dn5ps

Filmes que ampliam
nossa visão de mundo
PARA
SABER +
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Divertida mente
(2015, Ronnie del Carmen, Pete Docter, 1h 02 min)

Riley é uma garota divertida de 11 anos de idade, que deve enfrentar mudanças importantes em 
sua vida quando seus pais decidem deixar a sua cidade natal, no estado de Minnesota, para viver 
em San Francisco. Dentro do cérebro de Riley, convivem várias emoções diferentes, como a 
Alegria, o Medo, a Raiva, o Nojinho e a Tristeza. A líder deles é Alegria, que se esforça bastante 
para fazer com que a vida de Riley seja sempre feliz. Entretanto, uma confusão na sala de controle 
faz com que ela e Tristeza sejam expelidas para fora do local. Agora, elas precisam percorrer as 
várias ilhas existentes nos pensamentos de Riley para que possam retornar à sala de controle - e, 
enquanto isto não acontece, a vida da garota muda radicalmente.

Caroline e o mundo secreto
(2009, Henry Selick, 1h40min)

Entediada em sua nova casa, Caroline Jones (Dakota Fanning) um dia encontra uma porta secreta. 
Através dela tem acesso a uma outra versão de sua própria vida, a qual aparentemente é bem 
parecida com a que leva. A diferença é que neste outro lado tudo parece ser melhor, inclusive as 
pessoas com quem convive. Caroline se empolga com a descoberta, mas logo descobre que há 
algo de errado quando seus pais alternativos tentam aprisioná-la neste novo mundo.

PARA
SABER +
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Valente
(2012,  Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, 93 min)

A jovem princesa Merida foi criada pela mãe para ser a sucessora perfeita ao cargo de rainha, seguindo 
a etiqueta e os costumes do reino. Mas a garota dos cabelos rebeldes não tem a menor vocação para esta 
vida traçada, preferindo cavalgar pelas planícies selvagens da Escócia e praticar o seu esporte favorito, o 
tiro ao arco. Quando uma competição é organizada contra a sua vontade, para escolher seu futuro marido, 
Merida decide recorrer à ajuda de uma bruxa, a quem pede que sua mãe mude. Mas quando o feitiço 
surte efeito, a transformação da rainha não é exatamente o que Merida imaginava... Agora caberá à jovem 
ajudar a sua mãe e impedir que o reino entre em guerra com os povos vizinhos.

UP Altas aventuras
(2009, Pete Docter, Bob Peterson, 1h35min)

Carl Fredricksen (Edward Asner) é um vendedor de balões que, aos 78 anos, está prestes a perder a casa 
em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. O terreno onde a casa �ca localizada interessa a 
um empresário, que deseja construir no local um edifício. Após um incidente em que acerta um homem 
com sua bengala, Carl é considerado uma ameaça pública e forçado a ser internado em um asilo. Para 
evitar que isto aconteça, ele enche milhares de balões em sua casa, fazendo com que ela levante vôo. O 
objetivo de Carl é viajar para uma �oresta na América do Sul, um local onde ele e Ellie sempre desejaram 
morar. Só que, após o início da aventura, ele descobre que seu pior pesadelo embarcou junto: Russell 
(Jordan Nagai), um menino de 8 anos.



de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 

Moana- um mar de aventuras
(2017, John Musker, Ron Clements, 1h47min)

Moana Waialiki é uma corajosa jovem, �lha do chefe de uma tribo na Oceania, vinda de 
uma longa linhagem de navegadores. Querendo descobrir mais sobre seu passado e 
ajudar a família, ela resolve partir em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha 
mítica que ninguém sabe onde é. Acompanhada pelo lendário semideus Maui, Moana 
começa sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas e 
descobre histórias do submundo.
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de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 
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Vida Maria
(2006, Márcio Ramos, 9min)

Uma menina de cinco anos de idade se diverte aprendendo a escrever o nome, mas é 
obrigada pela mãe a abandonar os estudos e começar a cuidar dos afazeres domésticos e 
trabalhar na roça.



de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 



de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 
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de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 
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de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...
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SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 
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de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...
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SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

Romances: 
• 1846 — Gente Pobre (Бедные люди)
• 1846 — O Duplo (Двойник. Петербургская поэма)
• 1848 — Noites Brancas (Белые ночи)
• 1849 — Netochka Nezvanova (Неточка Незванова)
• 1861 — Humilhados e Ofendidos (Униженные и оскорбленные)
• 1862 — Recordações da Casa dos Mortos (Записки из мертвого 
дома)
• 1864 — Notas do Subterrâneo (Записки из подполья)
• 1866 — Crime e Castigo (Преступление и наказание)
• 1867 — O Jogador (Игрок)
• 1869 — O Idiota (Идиот)
• 1870 — O Eterno Marido (Вечный муж)
• 1872 — Os Demônios (Бесы)
• 1875 — O Adolescente (Подросток)
• 1881 — Os Irmãos Karamazov (Братья Карамазовы)

Novelas e contos:
• 1846 — Senhor Prokhartchin (Господин Прохарчин)
• 1847 — Romance em Nove Cartas (Роман в девяти письмах)
• 1847 — A Senhoria (Хозяйка)
• 1848 — Polzunkov (Ползунков)

• 1848 — Coração Fraco (Слабое сердце)
• 1848 — O Ladrão Honesto (Честный вор)
• 1848 — Uma Árvore de Natal e uma Boda (Елка и свадьба)
• 1848 — A mulher alheia e o marido debaixo da cama (Чужая жена и 
муж под кроватью)
• 1848 — Noites Brancas (Белые ночи)
• 1849 — O Pequeno Herói (Маленький герой)
• 1859 — O Sonho do Tio (Дядюшкин сон)
• 1859 — Aldeia de Stiepantchikov e Seus Habitantes (Село 
Степанчиково и его обитатели)
• 1862 — Uma História Desagradável (Скверный анекдот)
• 1865 — O Crocodilo (Крокодил)
• 1873 — Bobok (Бобок)
• 1876 — O Mujique Marei (Мужик Марей)
• 1876 — Uma Criatura Gentil (Кроткая)
• 1877 — O Sonho de um Homem Ridículo (Сон смешного человека)

Não-�cção:
• 1863 — Notas de Inverno sobre Impressões de Verão (Зимние 
заметки о летних впечатлениях)
• 1873–1878 — Diário de um Escritor (Дневник писателя)

Algumas publicações

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele https://pt.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%B3dor_Dostoi%C3%A9vski

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 



de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...
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SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

O sonho de um homem ridículo
isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 



de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

89

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 



de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

90

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 



Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 

desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)

91



Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 

desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)
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Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 

desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)
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Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 

desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)

94



Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 
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DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 

desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)
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Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 

desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)
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Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 

desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)
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Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 

desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)
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Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 

desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)
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Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

de tão medroso. O tal capitão, sei-o muito bem, costuma algumas vezes 
pedir esmola aos transeuntes do NiévskiPróspekt, e não se preocupa 
absolutamente nada com arranjar emprego, embora – coisa estranha-, 
durante todo o tempo que tem estado me casa, nunca me tenha 
incomodado de maneira nenhuma. É certo que eu, desde o princípio, 
evitei o seu convívio, e que �z todo o possível por aborrece-lo da primeira 
vez que veio ao meu cubículo, visitar-me, mas que gritem lá no seu 
quarto quanto quiserem... isso é-me indiferente. Eu passo a noite inteira 
sentado na minha poltrona, e, para dizer a verdade, nem os ouço... A tal 
ponto consigo esquecer-me deles e dos seus gritos. Mas passo toda a 
noite em claro... Há já um ano que isto acontece. Fico sentadinho na 
poltrona até que clareia, e sem fazer nada. Ler, só leio de dia. Estou 
sentado e nem sequer penso em nada, �co sentado tranqüilamente e 
deixo o pensamento vaguear. A luz consome-se numa noite. Sento-me à 
mesa, pego no revólver e coloco-o na minha frente. Ainda me lembro de 
que... quando o coloquei ali diante, perguntei a mim próprio: “Sim?” E 
que respondi com toda a tranqüilidade: “Sim”. Por isso decidi meter uma 
bala no corpo nessa mesma noite. Eu sabia que nessa mesma noite 
haveria de esfacelar irremediavelmente a caixa craniana, mas não sabia 
quanto tempo haveria de continuar ainda ali sentado até esse momento. 
E, não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se 
não fosse por causa daquela pequenina...

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 

SOU UM HOMEM ridículo. Agora já quase me têm por louco. O que 
signi�caria ter ganho em consideração, se não continuasse sendo um 
homem ridículo. Mas eu já não me aborreço por causa disso, agora já 
não guardo rancor a ninguém e gosto de toda a gente, ainda que se riam 
de mim... sim, senhor,  agora, não sei por quê, mas sinto por todos os 
meus próximos uma ternura especial. Teria muito gosto em 
acompanhá-los no vosso riso... não precisamente nesse riso à minha 
custa, mas sim pelo carinho que me inspiram, se não me �zesse tanta 
pena vê-los. É pena que não saibam a verdade. Oh, meu Deus! quanto 
custa isso de ser um só a saber a verdade! Mas isto não compreendem 
eles. Não, nunca compreenderiam isto.

A princípio fazia-me sofrer muito a idéia de parecer ridículo. Não o 
parecê-lo, mas o sê-lo. Eu sempre fui ridículo, e eu já o sabia talvez 
desde que nasci. Talvez já aos sete anos eu me apercebesse 
perfeitamente de que era ridículo. Depois fui para a escola, e a seguir 
para a Universidade, mas... quanto mais aprendia, mais obrigado me via 
a reconhecer a minha condição de criatura ridícula. De maneira que 
todos os meus estudos universitários não tinham outro objetivo senão o 
demonstrarem-me e explicarem-me a mim próprio, nas minhas 
meditações, que eu era um ser ridículo. E, na vida, acontecia-me o 
mesmo com a ciência. Todos os anos aumentava e se fortalecia em mim 
o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Toda 
a gente se ria de mim. Mas ninguém sabia, nem suspeitava sequer, que, 
se existia no mundo um homem que soubesse melhor do que todos eles 
como eu era ridículo, esse homem era era eu próprio. E era precisamente 

isso o que mais me enraivecia: que não soubessem. Mas disso tinha eu a 
culpa. Fui sempre tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria 
confessado a ninguém. E esse orgulho ia crescendo também em mim com 
os anos, e se eu me tivesse permitido confessar a alguém, fosse a quem 
fosse, espontaneamente, que era um homem ridículo, teria 
imediatamente metido um tiro na cabeça, na tarde do mesmo dia. Oh, 
quanto me fez sofrer, na minha mocidade, o medo de não poder talvez 
conter-me e de dizê-lo de repente, eu próprio, aos meus companheiros! 
Mas, com o andar do tempo, quando me tornei um rapazote e, apesar de 
continuar reconhecendo cada vez melhor todos os anos essa terrível 
condição minha, fui-me sentindo cada vez mais tranqüilo... não sei por 
quê... precisamente por alguma razão que ainda hoje ignoro. Talvez por, 
nessa altura, se ter introduzido na minha alma o receio perante 
determinado conhecimento que humanamente era mais elevado que o 
meu eu... e que foi a convicção adquirida de que tudo neste mundo é, 
a�nal, uno.

Havia já muito tempo que o pressentira, mas a convicção plena só 
assentou no meu espírito no último ano e de uma maneira súbita. Senti de 
um momento para outro que para mim tudo era indiferente, que tanto me 
fazia que o mundo existisse como não. Pouco a pouco ia vendo e sentindo 
que não havia nada fora de mim. Parecia-me que, de fato, a princípio 
tinham existido muitas coisas, mas adivinhei igualmente depois que antes 
também não tinha havido nada, e que se assim me parecera foi por 
alguma razão. E, pouco a pouco, fui-me convencendo que daí para diante 
também não haveria nada. A partir dessa altura até agora deixei de 

dia e desde o escurecer que tinha estado em casa dum engenheiro. Não 
tinha aberto a boca durante todo esse tempo e calculo que a minha 
presença os aborrecesse. Falavamnão sei de que, e, de repente, 
puseram-se a altercar, enredando-se na discussão. Mas, no fundo, nada 
daquilo os interessava, de maneira nenhuma, isso sabia eu, e se se 
acaloravam era por se acalorarem. Eu, de repente, fui e disse-lhes: 
“Deixem-se de discussões, que isso, para vocês, vem tudo a dar no 
mesmo”. Eles, em vez de o levarem a mal, não �zeram mais nada senão 
rir-se de mim. Porque eu não lhes tinha dito aquilo em ar de censura, mas 
porque tudo me era indiferente. Eles percebiam claramente que para mim 
tudo me era indiferente e achavam graça ao caso. 

Enquanto eu, pelas ruas, ia pensando na extinção dos lampiões, 
lembrei-me de erguer os olhos ao céu. Estava tremendamente escuro, 
mas distinguiam-se com toda a nitidez umas grossas nuvens claras, que 
por ele vogavam, desgarradas, desfeitas, e entre elas, no espaço vazio, 
grandes manchas negras. De súbito descobri numa dessas manchas uma 
estrelinha. Parei e pus-me a observá-la, atento. Fiz isso unicamente 
porque aquela estrelinha me sugeriu uma idéia: decidi meter um tiro no 
corpo nessa mesma noite. Já dois meses atrás o tinha decidido assim 
solenemente, e, apesar de estar tão mal de dinheiro como estava, 
arranjara um bonito revólver, o qual tinha carregado naquele mesmo dia. 
No entanto, tinham já passado dois meses e o tal revólver continuava na 
minha gaveta, tão indiferente me era tudo, que queria esperar por um 
momento em que assim não fosse, embora ignorasse o motivo desse 
adiamento. E, quando voltava a casa todas as noites, durante esses dois 

preocupar-me mais com os mortais e quase e quase não voltei a dar-lhes 
atenção. O que não tardou a re�etir-se sobre as coisas mais 
insigni�cantes, pois ocorria-me, por exemplo, quando andava pelas ruas, 
dar encontrões em toda a gente. E não se julgue que era por ir afundando 
em meditações, isso não podia ser, porque eu já tinha de pensar em tudo, 
tudo me era indiferente. Ainda se ao menos me tivesse entregue à 
resolução de problemas! Mas não, nem um só resolvi na minha vida, e, 
isso, havendo-os aos pontapés. Mas como tanto me fazia, os problemas 
afastavam-se de mim sozinhos.

E mais para adiante, de repente, soube a verdade. Soube a verdade no 
último mês de novembro, precisamente a três de novembro, e desde 
então não se apagou da minha memória nenhum pormenor da minha 
vida. Foi numa noite tão escura, tão escura como nunca vi outra tão 
tenebrosa. Voltava para casa, aí pelas onze horas da noite, e ainda me 
lembro que ia pensando em que não poderia haver noite mais escura e 
mais lôbrega. Até em sentido físico. Todo o dia havia chovido, mas uma 
chuva extremamente fria e aborrecida, uma chuva dessas que deprimem 
o ânimo a tal ponto que ainda me lembro de sentir hostilidade contra os 
homens. E, de repente, a chuva parou e passou a sentir-se uma umidade 
terrível, ainda mais úmida e mais fria que a chuva, e de todos os lados 
levantou-se uma espécie de névoa que surgia de cada pedra da rua e de 
cada esquina, quando, ao passar, uma pessoa se punha a olhar a rua de 
longe. Ocorreu-me de repente pensar se os lampiões se teriam se 
apagado, seria muito melhor, porque com as luzinhas do gás tudo se 
tornava mais triste, pois a luz deixava ver tudo. Eu mal comera naquele 

até, pelo contrário, comecei a afugentá-la do meu lado. A princípio 
disse-lhe que ia procurar um guarda noturno. Mas ela abriu as duas mãos, 
implorante, e continuou a correr atrás de mim, soluçante, ansiosa. Parecia 
que tinha medo de perder-me. Eu então me adiantei e, de repente, bati 
com o pé no chão, e ela deu um grito. Gritava angustiosamente: “Meu rico 
senhor, meu rico senhor!...”. Mas depois parou e, de repente, deitou a 
correr pelo meio da rua, onde se via um vulto, deixando-me a mim para 
importunar outro.

Subi ao meu quinto andar. Tenho aí um quarto que aluguei a uma mulher. 
É um quarto miserável e pequeno, tem apenas uma clarabóia no teto. O 
meu mobiliário compõe-se de um divã, forrado de oleado, de uma mesa, 
sobre a qual tenho os meus livros, duas cadeiras e uma poltrona, esta, 
velha, velhíssima, mas muito cômoda. Sento-me nela, acendo a luz e 
ponho-me a pensar. No quarto contíguo, separado do meu apenas por um 
magro tabique, há já três dias que dura o rega-bofe. Vivia aí um capitão 
reformado, que também tinha hóspedes – seis homens. Estavam quase 
sempre jogando com um baralho velho e gorduroso. Nas noites anteriores 
bateram-se, e de dois deles sabia eu que se tinham mutuamente puxado 
os cabelos. A dona da casa pensou queixar-se, mas não se atreveu, por 
ter medo do capitão. Além dos sitos vizinhos, havia também na casa uma 
senhora muito franzina e magra, uma provinciana com três �lhos 
pequenos e que lhe adoeceram já aqui. Tanto ela como as crianças tem 
um medo ridículo do capitão, e sempre que tem hóspedes passam a noite 
em claro, tremendo e persignando-se, e o menorzinho até sofre de 
convulsões, 

meses, julgava que ia ser essa a noite em que eu dava o tiro. Estava 
sempre à espera do momento. E, de repente, aquela estrelinha 
sugeriu-me a idéia e resolvi terminantemente meter a bala no corpo 
nessa noite. Não sei é por que me teria a estrelinha sugerido tal idéia.

Mas sucedeu que, enquanto olhava o céu, uma menina me acotovelou. A 
rua estava já deserta, completamente deserta, e não se via vivalma por 
aqueles arredores. Apenas ao longe um cocheiro de drójki dormia sobre 
a boléia. Pode ser que a tal menina tivesse apenas oito anos, trazia um 
vestidinho muito �no, como agasalho trazia apenas um lenço, estava 
completamente encharcada pela chuva, mas o que mais me chamou a 
atenção foram os seus sapatinhos, rotos e molhados, de tal maneira que 
ainda me parece estar a vê-los. Saltaram-me à vista, de um modo 
estranho. De repente, a pequena bateu-me no braço e gritou não sei que. 
Não chorava, mas proferia algumas palavras, que não podia articular bem 
por causa do frio, como num ladrido, e todo o corpo lhe tiritava. Estava 
tão assustada, era tal o seu medo, que no seu desespero não fazia mais 
senão balbuciar e gritar sempre o mesmo: “Mã! Mã!”. Voltei-me para 
olha-la, mas não disse nada e segui o meu caminho, ela deitou a correr 
atrás de mim, puxando-me constantemente pelo braço e gritando nesse 
tom que, nas crianças assustadas, denota o desespero. Conheço esse 
tom. Ainda que a pequenina não exprimisse claramente o seu con�ito por 
palavras, compreendi que a mãe estaria a morrer em casa ou que ali 
devia ter acontecido outra desgraça horrível, e que ela saíra de casa para 
pedir o auxílio de algum transeunte, a �m de encontrar alguma coisa com 
que socorrer a mãe. Mas eu não segui na direção que ela me indicava, e 

desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)



Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 

desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)
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Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 

desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)
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Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 

desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)
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Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 

desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)

• O que o conto te despertou?

• Quais sentimentos a�oraram durante a leitura?

• O que �cou de mais importante?

• O que podemos levar para nossa vida?

• Quais características te aproximam do personagem?

• Quais características te distanciam?

• Quem era aquela menina?

• O que você reparou sobre o sonho?

• Como é seu paraíso?

• O que tem no seu paraíso?

• Qual seu propósito de vida?

• O que te motiva a viver?

PROVOCAÇÕES:
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Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 

desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)
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Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 
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desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)

O sonho de um homem ridículo
(ano desconhecido, Adriano Bolshi, 19min)

Curta baseado no conto “O sonho de um homem ridículo”, aquarelas em movimento de 
Alexander Petrov. 

https://www.youtube.com/watch?v=TFQbYTQoqrQ

Entrevista com a Professora Elena Vássina
(ano desconhecido, 27min)

Elena Vássina, professora de letras russas da Universidade de São Paulo, conversa com 
Ederson  Granetto sobre Crime e Castigo, obra de Fiódor Dostoiévski, fala de sua biogra�a 
e da potencia de seus discursos polifônicos.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=I-lut0uU3eM&feature=youtu.be

Filmes que ampliam
nossa visão de mundo
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SABER +



Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 
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desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)

Nise: O Coração da Loucura
(2016, Roberto Berliner,1h 48min) 

Ao voltar a trabalhar em um hospital psiquiátrico no subúrbio do Rio de Janeiro, após sair da 
prisão, a doutora Nise da Silveira (Gloria Pires) propõe uma nova forma de tratamento aos 
pacientes que sofrem da esquizofrenia, eliminando o eletrochoque e lobotomia. Seus 
colegas de trabalho discordam do seu meio de tratamento e a isolam, restando a ela 
assumir o abandonado Setor de Terapia Ocupacional, onde dá início a uma nova forma de 
lidar com os pacientes, através do amor e da arte.

Dançando em Silêncio
(2017, Philipp Eichholtz, 81 min)

Após muitos anos sombrios de depressão, Luca procura se formar no ensino médio. Mata, 
o seu cachorro, ajuda-a a encontrar motivação e a manter uma atitude positiva em relação 
à vida. Para garantir ser aprovada no exame de matemática, Luca faz um acordo com um 
colega de classe. Ele se torna um amigo leal e permanece ao seu lado quando as coisas 
complicam para Luca nos seus momentos mais sombrios.
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Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 

II

MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 

III

DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 
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desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)

O Mestre
(2013, Paul Thomas Anderson, 2h 17 min)

Ao término da Segunda Guerra Mundial, o marinheiro Freddie Quell (Joaquin Phoenix) tenta reconstruir sua 
vida. Traumatizado pelas experiências em combate, ele sofre com ataques de ansiedade e violência, e não 
consegue controlar seus impulsos sexuais. Um dia, ao acaso, ele conhece Lancaster Dodd (Phillip Seymour 
Hoffman), uma �gura carismática e líder de uma organização religiosa conhecida como A Causa. Reticente 
no início, ele se envolve cada vez mais com este homem e com suas ideias, centradas na ideia de vidas 
passadas, cura espiritual e controle de si mesmo. Freddie torna-se cada vez mais dependente deste estilo de 
vida e das ideias de seu Mestre, a ponto de não conseguir mais se dissociar do grupo.

Um método perigoso
(2012, David Cronenberg, 1h 39min)

Dirigido pelo cultuado David Cronenberg, o longa é uma mostra de como a relação entre Carl Jung 
(Michael Fassbender) e Sigmund Freud (Viggo Mortensen) faz nascer a psicanálise. Aborda a intensa e 
polêmica relação da dupla com a paciente Sabina Spielrein (Keira Knightley). O �lme foi exibido em 
primeira mão no Festival de Veneza de 2011 e conquistou uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor 
Ator Coadjuvante para Mortensen. 



Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 
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MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 
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DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 
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desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)

Cisne Negro
(2011, Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, 1h43min)

Beth MacIntyre (Winona Ryder), a primeira bailarina de uma companhia, está prestes a se 
aposentar. O posto �ca com Nina (Natalie Portman), mas ela possui sérios problemas 
pessoais, especialmente com sua mãe (Barbara Hershey). Pressionada por Thomas Leroy 
(Vincent Cassel), um exigente diretor artístico, ela passa a enxergar uma concorrência 
desleal vindo de suas colegas, em especial Lilly (Mila Kunis). Em meio a tudo isso, busca a 
perfeição nos ensaios para o maior desa�o de sua carreira: interpretar a Rainha Cisne em 
uma adaptação de "O Lago dos Cisnes".
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Mas o meu companheiro já me tinha deixado. Tinha chegado, sem me ter 
apercebido, àquela outra Terra, à clara luz solar de um dia de paradisíaca 
beleza. Creio que me encontrava numa daquelas ilhas que formam o 
arquipélago helênico, se não era, porventura, algum ponto da costa que 
ali circunda o mar Egeu. Oh! Era tudo tal como entre nós, simplesmente 
tudo parecia encontrar-se numa disposição �rme e resplandecer numa 
grande vitória, santa e �nalmente conquistada. O mar suave, de um 
azul-escuro, batia suavemente contra o litoral e cingia-se contra ele com 
um imenso, visível e quase inconsciente amor. As árvores sombrias 
apareciam em todo o esplendor da �oração, e estou convencido de que 
as suas folhas inumeráveis me davam as boas-vindas com o seu leve e 
amistoso sussurro, murmurando-me ignoradas palavras de amor. A relva 
ostentava uma verdura muito fresca e brilhante; os pássaros cruzavam 
em bandos pelo ar, e os passarinhos pousavam-me, sem ponta de medo, 
nos ombros e nos braços, e davam-me alegres pancadinhas com as 
suas asinhas trêmulas, e, �nalmente, eu olhava e reconhecia também os 
homens daquela Terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim 
espontaneamente; rodeavam-me e davam-me beijos. Eram �lhos do Sol, 
�lhos do seu Sol... Oh, e como eram bonitos! Nunca eu vi na nossa Terra 
homens tão belos. Quando muito poderemos encontrar 
nas crianças, nos seus mais tenros anos, um re�exo fraco e longínquo de 
semelhante formosura. Esses homens felizes tinham rostos claros e 
cheios de luz. No seu rosto transparecia a inteligência e um saber que, 
permita-se a expressão, parecia completo até à tranqüilidade, e, no 
entanto, esses rostos respiravam um alvoroço especial; tanto as palavras 
como a voz desses homens demonstravam uma alegria pueril. Oh, ao 

não menos apreciada e querida, que inspire o mesmo doloroso amor aos 
seus mais ingratos �lhos, como a nossa Terra? – exclamei, tremendo 
com um amor arrebatado, audaz, irreprimível, por aquela Terra sagrada, 
a lôbrega e enxovalhada Terra que acabava de abandonar. E a �gurinha 
da pequenina, que eu espantara com um grito, surgiu instantaneamente 
na minha memória.

- Hás de ver com os teus próprios olhos – respondeu o meu 
companheiro, e uma tristeza vibrava na sua voz.

Aproximávamo-nos velozmente do planeta. Este agigantava-se diante 
dos meus olhos, e eu podia  já distinguir os oceanos, perceber depois os 
contornos da Europa, e, de repente, acordou no meu coração uma 
grande e sagrada inveja.

- Como poderia existir uma cópia, e qual a �nalidade da sua existência? 
Eu amo e só posso amar essa Terra que acabo de deixar, na qual 
perduram ainda as gotas daquele sangue, que ingrato!,derramei ao 
desprender-me da vida. Mas nunca, nunca deixei de amar a nossa Terra, 
e talvez até aquela noite em que a abandonei tivesse sido o momento em 
que a amei mais apaixonada e dolorosamente! Existe também a dor nesta 
nova Terra? Será que, na nossa, só podemos viver com a dor ou graças a 
ela? Não sabemos amar de outro modo nem conhecemos outro amor. Eu 
quero dor para poder amar. Quero, sim, neste momento apenas anseio 
por poder beijar, banhado em lágrimas, a Terra que abandonei! E não 
quero, não aceito nenhuma outra vida senão a da nossa Terra! 

como nós, a conhecer a vida, pois a sua vida estava completamente 
preenchida. Mas o seu saber era mais fundo e elevado que a nossa 
ciência, porque a nossa ciência procura explicar a vida, pretende ser ela 
mesma a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, e isto 
compreendi-o eu, ao passo que eles já sabem como hão de viver, e isto 
percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. 
Mostravam-me eles as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo 
modo que eles a grandeza do amor com que contemplavam: tal como se 
as tais árvores fossem homens. E vejam: pode ser que não me engane 
ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou 
convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma 
maneira todo o resto da Natureza e os animais que paci�camente viviam 
com eles, e, longe de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. 
Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não 
compreendia; mas estou convencido de que estavam em relações com 
as estrelas do Céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo. 
Oh!,aqueles homens não se esforçavam para que eu os compreendesse; 
amavam-se sem necessidade disso; mas, além disso, eu sabia que 
tampouco eles me compreenderiam jamais, e por isso nunca lhes falei 
da nossa Terra. Limitava-me a beijar diante deles a Terra em que viviam, 
e a adorá-la, e eles viam isto e deixavam que eu o �zesse, sem dizerem 
nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que 
eles. Não sofriam por minha causa, quando, arrasado em pranto, lhes 
beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes 
perguntava a mim próprio, admirado: como poderiam eles ofender, uma 
vez que fosse, um homem como eu, ou como poderiam suscitar 

primeiro olhar que pousei naqueles rostos, compreendi logo tudo, tudo! 
Aquela era a Terra, a Terra não manchada pelo pecado original, na qual 
viviam homens que não tinham pecado, e viviam num Paraíso idêntico 
àquele em que, segundo todas as tradições da Humanidade, viveram os 
nossos primeiros pais antes da “queda”, sem a mínima diferença, a não 
ser que a Terra toda era, por todo lado, um só Paraíso. Aqueles homens 
aproximavam-se de mim com afetuosidade, sorriam-me e 
acariciavam-me; conduziam-me ao seu lar e todos se esforçavam, à 
por�a, por me tranqüilizarem. Oh!,não me faziam pergunta alguma; 
pareciam saber de tudo, e só ansiavam por afugentar, o mais depressa 
possível do meu rosto, todo vestígio de dor.

IV

AGORA VEJAM: admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a 
sensação de amor, que aqueles homens belos e inocentes me 
demonstraram, perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse 
amor, já distante, tomba sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os, e, mais 
tarde, sofri por eles. Oh! compreendo, e compreendi-o desde o primeiro 
instante, que eu não poderia entende-los em muitas coisas; parecia-me 
incompreensível, como parece aos progressistas russos 
contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, sabendo eles 
tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a 
comprovar que a sua ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos 
da Terra, e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não 
tinham desejos; estavam tranqüilos e contentes; não aspiravam, tanto 

compreendiam quando eu os interrogava acerca da vida eterna; mas, 
pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um 
momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não tinham templos, mas 
mantinham-se numa identi�cação vital com o Todo; não professavam 
crença alguma, mas possuíam a convicção de que, quando as suas 
alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrena, viria 
para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais 
íntimo contato com o Todo. Aguardavam alegremente esse momento, 
mas não ansiavam por que chegasse nem sofriam por causa disso, 
tinham já como que o seu gozo antecipado na sua alma, e 
comunicavam-no entre si uns aos outros. À noite, antes de 
adormecerem, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas 
canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia, 
e gabavam e estimavam o dia que tinha passado, despedindo-se dele. 
Louvavam a Natureza, a Terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e 
elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se 
louvam as crianças; as suas canções eram singelas, mas punham nelas 
o seu coração e aos corações elas chegavam. E não só nas suas 
canções, mas na sua vida toda, não faziam outra coisa senão 
amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor 
recíproco, uma vida grande, universal amor. Mas alguns dos seus 
cânticos, que tinham uma expressão triunfal e inspirada, não consegui 
compreende-los. Por mais que entendesse a sua letra, não podia 
penetrar todo o seu sentido. Eram intangíveis para a minha razão, ainda 
que cada vez penetrassem mais fundo no meu coração, sem que eu 
pudesse aperceber-me do que se passava. Costumava dizer-lhes que já 

tampouco em mim um sentimento de inveja ou de ciúme? Às vezes 
perguntava também a mim próprio como é que eu, como se fosse um 
embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus 
conhecimentos, de que, naturalmente, não tinham a menor idéia, para 
faze-los cair no espanto, ou simplesmente por amor deles... Eram 
bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus 
bosquezinhos magní�cos e �oridas pradarias, entoando lindas canções, 
e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os 
acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e 
com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam �lhos; 
mas nunca veri�quei que fossemvítimas desses arrebatamentos de cruel 
lascívia, que se apoderam de quase todos os homens desta nossa Terra, 
de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem de 
quase todos os pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os 
recém-nascidos, como novos co-participantes da sua felicidade. Não 
conheciam nem a luta nem a inveja, e nem sequer sabiam o que isso 
fosse. Os �lhos dos outros eram também seus �lhos, pois formavam 
todos uma só família. Quase não tinham doenças, contando com a 
morte; e os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se 
dormissem, rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e 
acompanhados pelos seus olhares claros e alegres.

Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira dum moribundo, mas um amor 
exaltado até ao êxtase, até um fervor tranqüilo e puro. Poder-se-ia quase 
acreditar que até depois da morte continuavam em comunicação com os 
seus mortos, e que ela não interrompia a sua vida terrena. Mal me 

coração, que sangrava. Mas, além disso, as visões e as �guras reais do 
meu sonho, isto é, aquelas que eu vira precisamente durante a hora do 
meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão 
encantadoras, sedutoras e belas, que, ao acordar, como é natural, não era 
capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso 
tiveram, naturalmente, que empalidecer na minha consciência e 
desvanecerem-se, e talvez por isso me sentisse realmente obrigado a 
imaginar depois inconscientemente os pormenores, aos quais teria 
encomendado decididamente a missão de reproduzir, dado o meu 
apaixonado desejo, que era, de certo modo pelo menos, o sentimento 
principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo foi real? Pode 
ser que fosse mil vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. 
Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse 
completamente. Olhem, vou con�ar-lhes um segredo: talvez tudo isso 
nem sequer de longe fosse um sonho. Pois sucedeu nisto algo do gênero, 
algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido 
sonha-lo! Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho; 
mas como poderia ela ter engendrado sozinha essa terrível verdade que 
eu senti mais tarde? Como teria podido eu imagina-la ou sonha-la o meu 
coração sozinho? Seria possível que o meu insigni�cante coraçãozinho e 
a minha humilde e caprichosa razão tivessem podido ascender a 
semelhante revelação da verdade? Oh!,julguem os senhores por si 
mesmos; até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a 
verdade toda. A conclusão foi eu ter.... estragado tudo aquilo.

anteriormente eu tinha adivinhado tudo aquilo; que já na nossa Terra o 
pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico de 
louvor, me tinha feito experimentar um entusiasmo estéril e às vezes 
excessivo; que tudo aquilo eu o tinha visto já nos sonhos da minha alma 
e nos meus sentidos; que lá longe, na nossa Terra, por mais de uma vez 
me arrancara lágrimas o pôr do Sol; que sempre tinha havido dor no meu 
ódio aos homens da nossa Terra. Por que não podia eu odiá-los, visto que 
não os amava; por que não podia perdoar-lhes, por que me fazia sofrer 
amá-los, por que podia amá-los odiando? Eles me escutavam, e eu via 
claramente que não podiam imaginar nada disto, mas não me arrependia 
de ter-lhes falado nessas coisas; sabia que 
eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem 
tinha abandonado. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu 
diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, sentia como entre eles 
também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não 
lamentava não poder entende-los. Faltava-me o alento, por sentir tão 
intensamente a plenitude da vida, e �cava em silêncio adorando-os. 

Oh! toda a gente se ri agora na minha cara e me a�rma que não pode 
ver-se nada semelhante ao que estou descrevendo; que, no meu sonho, 
mais não �z do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu 
próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado 
depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que 
tivessem razão... sabe Deus as gargalhadas, a hilaridade que as minhas 
palavras provocavam. Naturalmente, eu estava apenas dominado pelo 
sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu 

criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem 
neles, e, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a 
guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam 
acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até 
da possibilidade dessa sua felicidade passada e tachavam-na de sonho 
fantástico. Nem sequer podiam fazer uma idéia desse estado, e 
acontecia, além disso, uma coisa estranha: agora que tinham perdido 
toda a fé na felicidade pretérita e a classi�cavam de fantasia, 
empenhavam-se a tal ponto a voltar a ser inocentes e felizes que se 
ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações; adoravam 
esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria idéia, ao seu 
próprio “querer”, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com 
uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprirem e realizar essa 
idéia, apenas de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto... se 
pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e 
venturoso estado que perderam; se alguém os tivesse consultado, 
perguntando-lhes: “Quereis voltar a ele?”, ter-lhes-iam respondido 
resolutamente que não. A mim diziam-me: “Bom, seremos mentirosos, 
maus e injustos; sabemo-lo e lamentamo-lo, e essa é a nossa tortura, e 
talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse 
Juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é 
desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a 
ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos  já 
com consciência. O saber está acima do sentimento; o conhecimento da 
vida... acima da própria vida. A ciência far-nos-á oniscientes; a onisciência 
conhece todas as leis, e o conhecimento da lei da felicidade.... está acima 

V

SIM, SIM;a conclusão foi eu ter estragado tudo. Como isso foi... é que eu 
não sei. Já não me lembro como é que sucedeu. O sonho durou milhares 
de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto... Só me lembro 
de que a queda do pecado original fui eu. Como uma espantosa 
trinquina,qual pestífero bacilo que devasta a Terra, assim devastei eu toda 
aquela Terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, 
tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh!,pode ser 
que, a princípio, o �zessem inocentemente, por puro jogo, por diversão, 
que apenas se tratasse de um bacilo; mas este átomo de mentira 
enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele 
derivassem a voluptuosidade, e esta voluptuosidade engendrou a inveja, e 
esta, a crueldade. Oh!,não sei, não me lembro já como, mas não tardou 
que se vertesse a primeira gota de sangue; a princípio apenas sentiram 
espanto; mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos 
outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e 
erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito da honra e cada bando se uniu à 
sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais, e os animais 
afastaram-se deles, foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus 
inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela 
personalidade, pelo “teu” e pelo “meu”. Começaram a falar várias línguas. 
Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto; ansiavam pelo sofrimento e 
diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu 
a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade 
e de humanidade, e compreendiam estas idéias. Como se tinham tornado 
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MAS VEJAM: apesar de tudo me ser indiferente, sentia, por exemplo, a 
dor, sim, a dor, senti-a. Se alguém me tivesse batido, teria sentido a dor. 
E o mesmo no terreno moral, se tivesse acontecido algo de triste, teria 
sentido piedade, tal como antes de tudo se me ter tornado indiferente. Por 
isso, daquela vez, senti compaixão, eu não tinha outro remédio senão 
prestar o meu auxílio a uma pequenina, fosse como fosse. Por que não o 
tinha prestado àquela? Porque, precisamente nesse momento, me 
ocorreu uma idéia: quando ela me puxou pelo braço e me falou, surgiu-me 
um problema para o qual não encontrava resposta. Era uma pergunta 
ociosa, mas, no entanto, aborrecia-me. Punha-me de mau-humor, devido 
à conclusão lógica a que eu chegara, a conclusão de que, uma vez que ia 
rebentar com a caixa dos miolos, tudo me devia ser indiferente. Mas por 
que sentiria eu então de repente que nem tudo me era indiferente e que 
tinha pena da pequenina? Ainda me lembro de que me inspirava uma 
autêntica piedade, sim, até ao ponto de sentir uma dor muito especial, 
inspirava-me piedade, uma dor que era absolutamente inverossímil e 
intempestiva, na situação em que me encontrava. Não, não consigo 
descrever bem o meu fugidio sentimento de então, mas esse sentimento 
ainda perdurava no meu espírito depois de eu ter entrado no meu quarto 
e depois de estar já sentado à mesa, e me encontrava tão agitado como 
havia muito não o estava. Uma apreciação traía a outra. No entanto é 
evidente que eu, apesar de ser um homem e não um zero, isto é, apesar 
de não me ter ainda transformado num zero, é evidente, repito, que estou 
vivo... e, por conseguinte, ainda posso aborrecer-me e sofrer sem sentir 

minha poltrona, sempre a pensar. E, de repente, entre outros, ocorreu-me 
um pensamento estranho: se eu, por exemplo, tivesse vivido na Lua 
noutro tempo, ou no planeta Marte, e cometido aí alguma ação 
incrivelmente desonesta, a mais desonesta que imaginar se possa, e 
devido a essa ação me tivesse visto aí ultrajado e desonrado de uma 
maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, sob o in�uxo de um 
pesadelo, e depois, na Terra, não me abandonasse a recordação daquilo 
que eu tivesse feito nos outros planetas, e soubesse, além disso, que 
jamais, fosse como fosse, havia de voltar a esses outros planetas – 
pergunto então: “Quando eu olhasse a Lua, cá da Terra, tudo seria para 
mim indiferente... ou não? Envergonhar-me-ia ou não, então, dessas 
minhas ações?” Essas perguntas eram ociosas ou supér�uas, visto que 
estava ali o revólver diante dos meus olhos, em cima da mesa, e que eu 
sabia de certeza absoluta que aquilo havia de acontecer infalivelmente... 
Mas, no entanto, essas perguntas pungiam-me e molestavam-me. 
Parecia-me que a�nal não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, 
resolvido esses problemas. Em resumo: aquela pequenina salvou-me, 
pois, devido àquelas perguntas, adiei a minha morte. Entretanto, no 
quarto do capitão reinava o silêncio, o dono da casa e os hóspedes tinham 
acabado de jogar e preparavam-se para dormir, embora sem deixarem de 
resmungar ou de insultar-se até ao �m, na sua bebedeira. E então 
sucedeu-me adormecer de repente, coisa que nunca antes me 
acontecera, sentado na poltrona, junto da mesa. Adormeci de um 
momento para o outro. 
Como se sabe, os sonhos são uma coisa muito estranha. Percebemos 
neles, com uma clareza assustadora, com uma artística elaboração, 

vergonha dos meus atos. Bem. Quanto a mim... Mas se eu, por exemplo, 
me mato dentro de duas horas, que pode importar-me essa pobre 
pequenina e que podem incomodar-me a vergonha e o mundo inteiro? 
Transformo-me num zero, num zero absoluto. E poderia realmente a 
consciência de que vou deixar de existir dentro em breve, e, por 
conseqüência, de que tudo vai também deixar de existir, não ter a menor 
in�uência sobre o sentimento de piedade que inspira esse ser, nem sobre 
o sentimento de vergonha pela brutalidade em que uma pessoa tenha 
incorrido? Foi só por isto que eu bati com o pé no chão e lancei aquele 
grito tão furioso, porque queria demonstrar que eu... não só não sentia 
piedade alguma como também era capaz de cometer a grosseria mais 
desumana, já que dali a duas horas tudo estaria acabado e que já não 
existiria absolutamente nada. Acreditar-me-ão se lhes disser que foi só 
por isso que a afugentei? Estou absolutamente convencido disso. Naquele 
momento era para mim absolutamente evidente que a vida e o mundo 
dependiam quase unicamente de mim. Posso dizer mais ainda: que o 
mundo, agora, parecia quase criado para mim apenas... pois quando 
tivesse dado o tiro, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto 
para não falar sequer de que talvez realmente não houvesse nada mais 
para ninguém, depois de mim, e que talvez o mundo inteiro, quando o meu 
conhecimento se extinguisse, se desvanecesse imediatamente como uma 
visão, como um simples atributo desse conhecimento meu e deixasse de 
existir, pois talvez todo esse mundo e todos esses homens sejam... 
unicamente eu mesmo. Lembro-me de que ia abandonando todas essas 
novas perguntas, que me assaltam uma atrás da outra, e pensava 
qualquer coisa completamente nova para mim. Tudo isto, sentado na 
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DIZIA EU que me deixara adormecer sem dar por isso, parecia-me que 
não fazia outra coisa senão continuar meditando acerca desses 
problemas. De repente, pego no revólver – isto é, pareceu-me que pegava 
nele em sonhos, que o aponto ao coração, ao coração e não à cabeça, 
quando a�nal eu decidira antes meter um tiro na cabeça, 
irrevogavelmente na cabeça, e, para melhor precisão ainda, na fonte 
direita. Depois de apoiar o cano contra o peito, esperei um segundo, 
apenas um segundo, e a luz, a mesa e a parede começaram de repente a 
cair-me por cima e a dançar. Apertei rapidamente o gatilho.

Costumamos sonhar às vezes que nos despenhamos de uma grande 
altura ou que nos matam ou nos batem, mas não sentimos nenhuma dor, 
nesses casos, a menos que uma pessoa se magoe na cama: nesse caso, 
sim, sentimos uma dorzinha que nos acorda. Pois foi isso mesmo o que 
me aconteceu no meu sonho de então: não senti dor, mas pareceu-me 
que, por causa do tiro, tudo de mim...se tinha partido e de repente se 
desfazia, e tudo à minha volta �cava mergulhado numas trevas 
pavorosas. Quedei-me, quase cego e mudo, e compreendi que estava 
estendido sobre qualquer coisa dura, de boca para cima, e não via nada 
nem podia fazer o menor movimento. E a minha volta passavam 
pessoas, que gritavam, ouvia a voz de baixo do capitão e a vozinha de 
soprano da dona da casa, e, de repente, outra pausa... e começam a 
colocar-me no caixão, e sinto como os portadores do meu ataúde 
cambaleiam ao caminhar, e ponho-me  a pensar nisso, e de repente 

certos pormenores, ao passo que passamos outros completamente por 
alto, como se não existissem, sucedendo assim, por exemplo, com o 
tempo e com o espaço. Creio que os sonhos não os sonha a razão, mas o 
desejo, não a cabeça, mas o coração, e, no entanto, sobre que coisas tão 
complicadas passa às vezes a minha razão, no sonho! Coisas 
absolutamente incompreensíveis. Por exemplo: há cinco anos que morreu 
o meu irmão, mas eu costumo vê-lo freqüentemente nos meus sonhos, 
toma parte em tudo quanto me interessa, falamos longamente de tudo 
quanto se possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, tenho sempre a 
consciência e nunca me esqueço um momento que há já muito tempo que 
o meu irmão está morto e enterrado. Mas a que é devido o fato de eu não 
estranhar, de maneira nenhuma, a sua presença? Que não me espante 
que o morto se sente junto a mim e que me fale? Por que não se revolta 
a minha razão? Mas já chega. Vou agora falar-lhes do meu sonho. Sim, 
nesse tempo tive eu aquele sonho, o meu sonho de três de novembro. Os 
senhores dir-me-ão, agora, que se tratou apenas de um sonho. Mas é 
completamente indiferente que fosse um sonho ou não fosse, uma vez 
que este sonho me tivesse revelado a verdade? Porque uma vez que se 
reconheceu a verdade, depois que ela se vê, já sabemos que é a verdade 
única, que fora dela não pode haver nenhuma outra, quer estejamos 
adormecidos ou acordados. Pois bem: se é um sonho, por mim, admito-o. 
Mas essa vida, que os senhores tanto apreciam, estava eu disposto a 
deixá-la servindo-me do suicídio, ao passo que o meu sonho, o meu 
sonho... ah, o meu sonho veio revelar-me uma vida nova, grande, 
maravilhosa!
Atenção.

todo o meu ser, para o autor de tudo aquilo que me sucedia: 
– Ó quem quer que sejas, se é que existes e que há alguma coisa de 
mais razoável do que aquilo que me sucede, ordena-lhe também que 
imponha aqui o seu domínio. Mas se queres castigar-me pelo meu 
insensato suicídio com a insensatez de continuar a existir, �ca sabendo 
que nada do que me esteja reservado pode comparar-me com o 
desprezo que eu sentirei em silêncio, ainda que a minha tortura e o meu 
martírio possam durar milhões de anos. 

Gritei assim e depois calei-me. Teria durado perto de um minuto aquele 
profundo silêncio e, passado esse tempo, tornou a cair sobre o meu olho 
fechado a já costumada gota, mas eu sabia, sabia de um modo in�nito e 
inquebrantável, que tudo iria mudar imediatamente. E eis que, de súbito, 
se abre o meu sepulcro. Isto é, eu não sei ao certo se me o teriam aberto, 
o certo é que um ser obscuro, e para mim desconhecido, se apoderou de 
mim, e partimos ambos para os espaços interplanetários. E de repente 
recuperei a vista, era noite, noite profunda, e nunca, nunca eu tinha visto 
obscuridade semelhante. Atravessamos os espaços siderais, já muito 
longe da Terra. Não �z pergunta alguma ao meu condutor, esperava e 
sentia um orgulho imenso. Assegurei-me de que não tinha medo e quase 
desfalecia de gozo ao pensar que não o tinha. Não sei quanto tempo 
teríamos voado assim pelos espaços, nem consigo imaginá-lo bem, tudo 
aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, 
ultrapassando as lei da razão, o espaço e o tempo, e �cando tudo limitado 
àquilo que o nosso coração sonha. Lembro-me de que, de súbito, no meio 
daquelas trevas divisei uma luzinha.

tomo pela primeira vez consciência de que estou morto, de que sou um 
defunto, do que não tenho a mínima dúvida, que não vejo nem posso 
mover-me, se bem que, apesar de tudo, sinta e pense. Mas não tarda 
que me resigne, e, como costumamos fazer nos sonhos, aceito a 
realidade sem ripostar. 

Mas eis que me arrojam a uma cova profunda e me enterram. Todos se 
retiram e �co ali sozinho, completamente só, o que pode dizer-se 
absolutamente sozinho. Dantes, quando me punha a pensar no dia em 
que me enterrassem, a idéia do sepulcro estava unicamente unida a uma 
sensação de umidade e de frio. E assim era também agora, eu sentia 
muito frio, sobretudo nas pontas dos dedos, mas, além disso, não sentia 
mais nada. 

Jazia no sepulcro e, coisa estranha... não esperava nada, pois aceitava 
sem contradição a idéia de que um morto nada tem que esperar. Mas 
aquilo estava muito úmido. Não sei, entretanto, que tempo teria decorrido: 
se uma hora, se alguns ou muitos dias. Quando, de repente... me vem 
bater no olho esquerdo, que tinha fechado, uma gotinha de água fria, que 
se tinha in�ltrado pela tampa do caixão, decorreu um minuto e uma 
segunda gota me salpicou, depois uma terceira, e assim sucessivamente, 
sempre, de minuto em minuto. Isso produziu-me uma contrariedade 
violenta, e de repente senti uma dor física no coração. “É a ferida – pensei 
- , foi aí que a bala se alojou”. Mas o gotinha continuava a cair a cada 
minuto e sempre exatamente no meu olho esquerdo. E então gritei, não 
com a minha voz, visto que não podia fazer movimento algum, mas com 

e que só a mim interessava. E o temor cresceu no meu coração. Algo 
emanava do meu mudo condutor, em silêncio, mas dolorosamente, sobre 
mim, e me oprimia o coração. Atravessávamos obscuras e ignoradas 
esferas. Havia já muito tempo que tinham desaparecido da minha vista 
as constelações conhecidas. Eu sabia que nos espaços interplanetários 
há astros cujos raios de luz levam milhares e até milhões de anos a 
chegar à Terra. Mas é possível que tivéssemos percorrido já distâncias 
ainda maiores. Eu esperava não sabia o que, e a nostalgia torturava o 
meu coração. E, de súbito, surgiu em mim um sentimento conhecido, 
familiar, vi o Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, o pai da nossa 
Terra, o que engendrou a nossa Terra, mas compreendi, em virtude não 
sei de que, com o meu ser, que aquele Sol era um Sol absolutamente 
como o nosso, que era a sua reprodução e o seu duplo. Um doce, 
animador sentimento encheu de prazer a minha alma, a preciosa, 
corpórea força da luz que me tinha engendrado, encontrou repercussão 
na minha alma e fê-la ressuscitar, e eu senti a vida, a vida de outrora, 
pela primeira vez  depois do meu enterro.

- Visto que existe o Sol e é um Sol completamente igual ao nosso – 
exclamei -, onde está a Terra? 
E o meu companheiro apontou-me uma estrelinha que despedia um 
brilho esmeraldino. Voávamos precisamente por cima por cima dela.

- Como é possível existirem no Universo tais cópias? Será essa, 
verdadeiramente, a lei do Universo? E, se esta é a Terra, diz-me: será 
uma Terra como a nossa... uma Terra também desditada e pobre, mas 

- Será Sírius? – perguntei-lhe contra minha vontade, pois não queria 
perguntar nada.

- Não, essa é a mesma estrelinha que tu viste entre as nuvens, quando 
voltavas para casa – respondeu-me o ser que me conduzia, e do qual eu 
sabia somente que tinha um rosto humano. Mas, coisa estranha: aquele 
ser não me era simpático e inspirava até uma profunda aversão. Eu tinha 
contado com o não-ser absoluto e, partindo dessa hipótese, tinha 
decidido suicidar-me. E agora me encontrava nos braços dum ser que 
não era, evidentemente, um ser humano, mas que nem por isso deixava 
de ser uma realidade, e era-o efetivamente.

“Portanto há uma vida depois da morte! – pensei eu com essa estranha 
rapidez daquele que dorme, se bem que a essência fundamental do meu 
coração conservasse em mim toda a sua profundidade. – Já que tenho 
de existir outra vez e outra vez tenho de viver, por mandato de não sei 
que vontade inapelável, não quero que ninguém me vença nem me 
humilhe!”.

- Tu sabes que eu tenho medo de ti e é por isso que me desprezas – 
disse de repente para o meu condutor. Não tinha podido conter-me e 
tinha-lhe feito a humilhante pergunta que trazia implícita a con�ssão, e 
sentia no meu coração a dor do meu vexame, como uma punhalada. O 
ser não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não 
me desprezava nem se ria de mim, e que nem sequer se apiedava, e que 
o nosso vôo tinha uma �nalidade, uma meta desconhecida e misteriosa, 
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desejavam tudo ou nada. Registraram-se proezas de todo gênero, e, 
quando não conseguiam nada com elas... restava o recurso do suicídio. 
Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio 
aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por �m, 
aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus 
rostos se re�etiu a dor, e proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem 
sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação 
entre eles, torcia as mãos e chorava; mas amava-os, no entanto, e talvez 
mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma 
dor e eram belos e inocentes. A Terra por eles manchada parecia-me 
então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas 
porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas 
só para mim, só para mim! Mas, comoagora sofriam eles também, 
chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu 
desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim 
próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo era obra minha; que eu, apenas eu e 
mais ninguém, é que tinha a culpa de tudo. Que eu lhes tinha levado a 
corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me cruci�cassem, 
ensinava-lhes a armar uma cruz e a levanta-la. Eu não me podia matar a 
mim mesmo; não tinha coragem para faze-lo; mas queria sofrer o 
tormento pelas mãos, suspirava por derramar o meu sangue até à última 
gota no suplício. Mas eles não faziam mais do que rir-se de mim, 
acabando por dizer que eu era um doido acabado. Até me defendiam, 
dizendo que não tinham, agora, mais do que aquilo que tinham desejado, 
e que tudo isso acontecera porque tinha, fatalmente, de acontecer. E por 
�m declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, 

da própria felicidade.” Eram assim que eles me falavam, e, a avaliar por 
tais palavras, cada um deles se tornaram mais apreciador de si mesmo 
que dos outros; se tinha valorizado a si mesmo mais de que tudo no 
mundo; sim... e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos 
tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e 
diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se 
resumia a sua vida. Desenvolveu-se a escravatura e surgiram até 
escravos voluntários; os fracos submeteram-se com gosto aos mais 
fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os 
mais fracos do que eles. Surgiram entre eles profetas que lhes falavam do 
seu orgulho chorando, da perda da medida e da harmonia do sentimento 
do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por 
lapidá-los. Sangue sagrado correu sobre os umbrais do templo. Mas 
também havia homens que começaram a discutir a maneira de voltar a 
uni-los a todos, sem que deixassem, entretanto, de querer a si mesmos 
mais que a ninguém, nem prejudicar aos outros, para que todos 
tornassem, assim, a viver em comum, formando uma só amistosa e 
concorde sociedade. Esta idéia foi, entre eles, causa de grandes guerras. 
Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a 
onisciência e o instinto da própria conservação obrigariam �nalmente os 
homens a unirem-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, no 
entanto, se esforçavam os “oniscientes”, a �m de acelerar as coisas, por 
exterminar todos os não oniscientes e a quantos não compreendiam a sua 
idéia, a �m de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não 
tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e 
surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que 

talvez seja pior. Provavelmente ainda incorrerei em erro com freqüência, 
até aprender como é que se deve predicar, isto é, com que palavras e com 
que atos, pois é difícil sabe-lo. Agora já é para mim tão claro como a luz; 
mas escutem uma coisa: quem é que não erra? E, no entanto, todos se 
afadigam por um mesmo objeto; todos, desde o sábio ao último criminoso, 
simplesmente procedem de maneira diversa. É esta uma verdade já velha; 
mas eis aqui outra nova: eu não posso enganar-me, assim, tanto. Pois eu 
vi a verdade, sei-o; os homens podem tornar-se belos e felizes sem que, 
para isso, tenham de deixar de viver na Terra. Eu não quero nem posso crer 
que a maldade seja o estado normal do homem. Mas eles troçam desta 
minha crença. Não acreditam em mim! Eu vi a verdade! Não que a tenha 
descoberto com a minha inteligência, não: vi-a, o que se chama ver, e o 
seu rosto vivo preencheu a minha alma para toda a eternidade. Vi-a numa 
integridade tão completa que... como poderia acreditar agora que essa 
verdade não possa existir também entre os homens? E como, como 
poderia eu estar enganado? Talvez ande um pouco desorientado, é 
possível também que empregue palavras estranhas mas isso não deve 
durar muito; a imagem viva do que vi viverá em mim eternamente e 
servir-me-á de norte e de guia. Oh!,eu estou muito contente e 
esperançado, e não me cansarei de andar, ainda que peregrine durante mil 
anos. Olhem: a princípio, queria esconder de vós que tinha sido o causador 
da sua perdição; mas isso teria sido falta da minha parte... pois assim 
tínhamos já a primeira culpa. Mas a verdade dizia-me ao ouvido que eu 
mentia, salvava-me do erro e dirigiu-me para o caminho reto. Mas não 
consegui saber como é que alcançaram o Paraíso, pois não consigo 
exprimi-lo por palavras. Perdi as palavras no sonho. Pelo menos todas as 

tinham resolvido encerrar-me num manicômio, se não desistisse das 
minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me 
trespassou a alma que o meu coração se confrangeu e eu me senti 
morrer, e... foi então que despertei do meu sonho.

Era já manhã; o sol ainda não se tinha erguido, eram seis da manhã. 
Acordei na minha poltrona; a luz tinha-se extinguido completamente; no 
quarto contíguo dormiam o capitão e a sua gente, e na casa reinava um 
estranho silêncio. A princípio estremeci, assombrado; nunca me tinha 
acontecido nada de semelhante; até as coisas pequenas me 
impressionavam; por exemplo, jamais adormecera dessa maneira, na 
poltrona. E depois... enquanto me punha de pé e acabava de despertar, 
�xei de repente a vista no revólver, no revólver carregado, mas no 
mesmo instante atirei-o para longe. Oh, vida, grande e sagrada vida! Abri 
os braços e invoquei a verdade eterna; soluçava; entusiasmo, um 
entusiasmo incomensurável enchia todo o meu ser. Sim, vida e 
...anunciação! A anunciação �cou decidida para mim naquele mesmo 
instante... decidida para toda a minha vida. Irei, irei e anunciarei! O 
que?... A verdade, uma vez que a vi, que a vi com meus próprios olhos, e 
reconheci toda a sua magni�cência!

E desde então anuncio a boa nova!... Amo-os a todos, e, mais que a 
ninguém, aqueles que se riem de mim. Por que amo mais a estes? Não sei, 
nem tampouco posso explica-lo, mas é assim. Dizem que estou 
enganado... Mas, se agora estou enganado, como será mais para diante? 
Sim, é provável que tenham razão; estou enganado e quanto mais estiver, 

palavras necessárias, as mais precisas. Mas isso não importa; eu 
caminharei por esses mundos e anunciarei a boa nova, uma vez que vi 
com os meus próprios olhos, ainda que não possa exprimir o que vi. Mas é 
isto precisamente que não podem compreender os trocistas. “Teve um 
sonho, como ele próprio diz; um delírio febril, uma alucinação.” Ah! Isso é 
sensato? E �cam todos inchados. Um sonho? Mas que é um sonho? Não 
será a nossa vida um sonho? Esperem, que vou dizer-vos ainda mais. Bem, 
admitamos que isso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não 
chegue nunca a ser uma realidade (eu próprio admito isto!); bem, pois, 
apesar de tudo, continuarei anunciando a boa nova. E, no entanto, como 
isso seria simples! Num dia, numa só hora, tudo mudaria. Ama a 
Humanidade como a ti mesmo! Isto é tudo; isto é tudo e nada mais é 
preciso; saberás depois como hás de viver. E, além disso, só há uma 
verdade... uma verdade antiga, antiqüíssima, mas que é preciso repetir 
uma e mil vezes, e que até agora não se arraigou nos nossos corações. O 
conhecimento da vida está acima da vida; o conhecimento da lei da 
felicidade... está acima da própria felicidade... Eis aí aquilo contra que se 
deve lutar. E eu lutarei contra isso! Se todos quisessem, tudo mudaria 
sobre a Terra num momento. Mas ando ainda à procura daquela 
jovenzinha... E continuo, continuo....

FIM

(Fiódor Dostoiévski, Contos Reunidos, 2018, o.407)

Anne
(2017-2019, Moira Walley-Beckett, série)

Depois de treze anos sofrendo no sistema de assistência social, a orfã Anne é mandada para 
morar com uma solteirona e seu irmão. Munida de sua imaginação e de seu intelecto, a 
pequena Anne vai transformar a vida de sua família adotiva e da cidade que lhe abrigou, 
lutando pela sua aceitação e pelo seu lugar no mundo.



São mãos carregadas de �os, que retomam e tomam os �os que no que se 
disse pelas estratégias do dizer se oferece para a tecedura do mesmo e 

outro bordado. 
João Wanderley Geraldi

Amigo(a) leitor(a) foi uma honra dialogar com você, esperamos que no decorrer de nossas palavras você 
tenha ido costurando as linhas tecidas pela teoria e pela prática aqui sugerida. O que propusemos foi um 
diálogo polifônico entre nós (autores), vocês (leitores) e os textos literários e acadêmicos utilizado em nosso 
referencial teórico. 

Juntos, somos muitas vozes trabalhando em consonância na luta por uma educação pública de qualidade. 
Muitas vozes gritando a leitura literária como direito de TODOS e a escola como um espaço para garantir 
esse direito. O que buscamos no decorrer dessa pesquisa foi evidenciar a potencia dos textos literários no 
processo humanizador e para isso apontamos o caminho das R.E.D.E.S de leitura. 

Um momento, um espaço, uma pausa no tempo para deixarmos nos afetar pelas emoções tão próprias do 
humano e tão oprimidas pelo cotidiano.

Esperamos que você oportunize aos estudantes vivenciar a R.E.D.E.S e que re�ita sobre as práticas de 
linguagem  de forma dialógica permitindo que ela seja um �o condutor nos processos de ensino 
aprendizagem e que seus estudantes possam encontrar caminhos possíveis de conhecer o mundo com 
mais autonomia, repertório e protagonismo. 

Nossa conversa não termina aqui, aguardaremos suas interlocuções, provocações, re�exões e 
principalmente suas sugestões para novas con�gurações de trabalho com textos literários na educação 
básica. Desse modo, agradecemos suas disponibilidade em interagir com nossas propostas e desejamos 
que você continue tecendo uma educação emancipadora e transformadora. 

Com carinho, 
As autoras.
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