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EXEMPLOS DE CONTO 9° ANO – REDAÇÃO – PROF. LORNA 
EXEMPLOS DE CONTOS E SEUS PRINCIPAIS TIPOS. 

 
Miniconto ou microconto 

Embora o prefixo “mini-” remeta ao tamanho do texto, o miniconto não é só um conto pequeno: 
é um texto marcado pela concisão. Mantendo-se os principais elementos do conto (de tempo e 
espaço), e a estrutura de começo, meio e fim, pode-se variar de uma frase até uma página e deve 
produzir no leitor efeito semelhante àquele proporcionado pelo conto tradicional.  
 
São características do miniconto: 
Concisão – somente a ideia principal deve estar presente. 
Narratividade - deve ser possível ao leitor identificar uma narrativa, não uma descrição. 
Efeito – o efeito do miniconto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo. 
Abertura – o conto deve prender a atenção do leitor logo no início. 
Exatidão – as palavras são escolhidas minuciosamente, para que nada exceda o essencial. 
 
 

Havia um gesso no meio do caminho 
Enquanto estava no hospital, todo mundo escreveu no gesso. Deixaram-lhe recadinhos, 

desenharam caretas, assinaram com nomes e datas. 
Ao tirar o gesso, os médicos deram a má notícia: o osso calcificou torto, e assim a perna ficará, 

para sempre, torta. 
Seu consolo é que muitos amigos, embora eles andem todos, e sempre, uns metros adiante. 

(Leonardo Brasiliense) 

 
Bala perdida 

Acorda, levanta, vai ganhar a vida... 
(Disparos) 

...passou tão rápida. 
 

FREIRE, Wilson. Bala perdida. In: FREIRE, Marcelino (org.). Os Cem Menores Contos Brasileiros do Século. Cotia: Ateliê Editorial, 2004. 2ª ed. p.74 

 
Arruda 
"Se for o Capeta, diz que eu tô no banho" (Andrea Del Fuego) 
 
A Bíblia 

"Olha, Pai, eu tentei, mas acho que não deu muito certo não..." (Antonio Prata) 
 
Mas o Rio continua lindo 
"Pensa o desempregado ao pular do corcovado" (Antônio Torres) 
 
"- Diz que me ama. 
- Aí é mais caro." (Beto Villa) 
 
"Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás" (Cíntia Moscovich) 
 
Gravidez 
"Deu pra engordar" (Cristina Alves) 
 
Fossa 
"Faço amizade comigo para tomar uma cerveja" (Fabrício Carpinejar) 

 
O Eutanazista 
"Não podendo eliminar o resto da humanidade, suicidou-se" (Glauco Mattoso) 
 
Pacto 
"- Aí 
- Aqui? 

- É. Enfia. Uh! 
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- Doeu. Sangra? 
- Bastante. É o fim? 
- Já, já." (Laerte) 
 
Emocionante relato do encontro de Teodoro Ramirez, comandante de um navio misto, de carga, 
passageiros e pesca, do Caribe, no momento em que descobriu que a bela turista inglesa era, na 
verdade, uma perigosa terrorista cubana, que tentava penetrar num porto do Sul da Flórida, para 

dinamitar a alfândega local, e procurou forçá-la a favores sexuais 
" - Capitão, tem que me estuprar em 1/2; às 8, seu navio explode. (Millôr Fernandes) 
 
Chico 
"- Quando atrasa, preocupa. 
Quando chega, incomoda. 
- Menstruação? 

- Não, meu marido." (Nelson de Oliveira) 
 
Monólogo com a sombra 
"Não adianta me seguir. Estou tão perdido quanto você." (Rogério Augusto) 
 
 
 

Conto psicológico  
É uma narrativa cujo fato principal sempre está relacionado às lembranças e sentimentos dos 
personagens, o que acarreta a predominância do tempo psicológico, que flui de acordo com as emoções. 
A apresentação do enredo pode não seguir a ordem natural dos acontecimentos, já que o tempo das 
emoções não é linear; o espaço físico também é marcado do ponto de vista de como  são sentidas as 
experiências. 
 

Aquela água toda  
Era, de novo, o verão. O menino estava na alegria. Modesta, se comparada à que o esperava lá 

adiante. A mãe o chamou, e o irmão, e anunciou de uma vez, como se natural: iriam à praia de novo, 
igualzinho ao ano anterior, a mesma cidade, mas um apartamento maior, que o pai já alugara. Era uma 
notícia inesperada. E ao ouvi-la ele se viu, no ato, num instante azul-azul, os pés na areia fervente, o 
rumor da arrebentação ao longe, aquela água toda nos olhos, o menino no mar, outra vez, 
reencontrando-se, como quem pega uma concha na memória. 

É verdade, mesmo?, queria saber. A mãe confirmou. O irmão a abraçou e riram alto, misturando 

os vivas. Ele flutuava no silêncio, de tão feliz. Nem lembrava mais que podia sonhar com o sal nos 
lábios, o cheiro da natureza grande, molhada, a quentura do sol nos ombros, o menino ao vento, a 
realidade a favor, e ele na sua proa... 

O dia mudou de mão, um vaivém se espalhou pela casa. A mãe ia de um quarto ao outro, 
organizava as malas, Vamos, vamos, dava ordens, pedia ajuda, nem parecia responsável pela alegria 
que causara. O menino a obedecia: carregava caixas, pegava roupas, deixava suas coisas para depois. 
Temia que algo pudesse alterar os planos de viagem, e ele já se via lá, cercado de água, em seu corpo-

ilha; um navio passava ao fundo, o céu lindo, quase vítreo, de se quebrar. Não, não podia perder aquele 
futuro que chegava, de mansinho, aos seus pés. O menino aceitava a fatalidade da alegria, como a 
tristeza quando o obrigava a se encolher — caracol em sua valva. Não iria abrir mão dela. Viver essa 
hora, na fabricação de outra mais feliz, ocupava-o; e ele, ancorado às antigas tradições, fazia o possível 
para preservá-la. A noite descia, e mais grossa se tornava a casca de sua felicidade. 

Quando se deu conta, cochilava no sofá, exausto pelo esforço de preparar o dia seguinte. 
Esforçara- se para que, antes de dormir, a manhã fosse aquela certeza, e ela seria mesmo sem a sua 
pobre contribuição. Ignorava que a vida tinha a sua própria maré. O mar existia dentro de seu sonho, 
mais do que fora. E, de repente, sentia-se leve, a caminhar sobre as águas — o pai o levava para a 
cama, com seus braços de espuma. 

Abriu os olhos: o sol estava ali, sólido, o carro de portas abertas à frente da casa, o irmão em sua 
bermuda colorida, a voz do pai e da mãe em alternância, a realidade a se espalhar, o mundo bom, o 
cheiro do dia recém-nascido. O menino se levantou, vestiu seu destino, foi fazer o que lhe cabia antes 
da partida, tomar o café da manhã, levar as malas até o carro onde o pai as ajeitava com ciência, a mãe 
chaveava a porta dos fundos, Pegou sua prancha?, ele, Sim, como se num dia comum, fingindo que a 
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satisfação envelhecia nele, que se habituara a ela, enquanto lá no fundo brilhava o verão maior, da 
expectativa. 

Partiram. O carro às tampas, o peso extra do sonho que cada um construía — seus castelos de 
ar. A viagem longa, o menino nem a sentiu, o tempo em ondas, ele só percebia que o tempo era o que 
era quando já passara, misturando-se a outras águas. Recordava-se de estar ao lado do irmão no banco 
de trás, depois junto ao vidro, numa calmaria tão eufórica que, para suportá-la, dormiu. 

Ao despertar, saltou as horas menores — o lanche no posto de gasolina, as curvas na descida da 

serra, a garagem escura do edifício, o apartamento com móveis velhos e embolorados — e, de súbito, se 
viu de sunga segurando a prancha, a mãe a passar o protetor em seu rosto, Sossega! Vê se fica 
parado!, ele à beira de um instante inesquecível. 

Ao lado do edifício, a família pegou o ônibus, um trechinho de nada, mas demorava tanto para 
chegar... E pronto: pisavam na areia, carregados de bolsas, cadeiras, toalhas, esteiras, cada um 
tentando guardar na sua estreiteza aquele aumento de felicidade. O menino, último da fila, respirava 
fundo a paisagem, o aroma da maresia, os olhos alagados de mar, aquela água toda. Avaro, ele se 

represava. Queria aquela vivência, aos poucos. 
O pai demarcou o território, fincando o guarda-sol na areia. O irmão espalhou seus brinquedos à 

sombra. A mãe observava o menino, sabia que ele cumpria uma paixão. Não era nada de mais. Só o 
mar. E a sua existência inevitável. Sentado na areia, a prancha aos seus pés, ele mirava os banhistas 
que sumiam e reapareciam a cada onda. Então, subitamente, ergueu-se, Vou entrar!, e a mãe, Não vai 
lá no fundo!, mas ele nem ouviu, já corria, livre para expandir seu sentimento secreto, aquela água toda 
pedia uma entrega maior. E ele queria se dar, inteiramente, como um homem. 

Foi entrando, até que o mar, à altura dos joelhos, começou a frear o seu avanço. A água fria 
arrepiava. Mas era um arrepio prazeroso, o sol se derramava sobre suas costas. Deitou de peito na 
prancha e remou com as mãos, remou, remou, e aí a primeira onda o atingiu, forte. Sentiu os cabelos 
duros, o gosto de sal, os olhos ardendo. O desconforto de uma alegria superior, sem remissão, a alegria 
que ele podia segurar, como um líquido, na concha das mãos. 

Pegou outra onda. Mergulhou. Engoliu água. Riu de sua sorte. Levou um caldo. Outro. Voltou ao 
raso. Arrastou-se de novo pela água, em direção ao fundo, sentindo a força oposta o empurrando para 
trás. Estava leve, num contentamento próprio do mar, que se escorria nele, o mar, também egoísta na 
sua vastidão. Um se molhava na substância do outro, era o reconhecimento de dois seres que se 
delimitam, sem saber seu tamanho. 

O menino retornou à praia, gotejando orgulho. O sal secava em sua pele, seu corpo luzia — ele, 
numa tranquila agitação. E nela se manteve sob o guarda-sol com o irmão. Até que decidiu voltar à 
água, numa nova entrega. 

Cortou ondas, e riu, e boiou, e submergiu. Era ele e o mar num reencontro que até doía pelo 
medo de acabar. Não se explicavam, um ao outro; apenas se davam a conhecer, o menino e o mar. E, 

naquela mesma tarde, misturaram-se outras vezes. A mãe suspeitava daquela saciedade: ele nem 
pedira sorvete, milho verde, refrigerante. O menino comia a sua vivência com gosto, 

distraído de desejos, só com a sua vontade de mar. 
Quando percebeu, o sol era suave, a praia se despovoara, as ondas se encolhiam. Hora de ir, 

disse o pai e começou a apanhar as coisas. A família seguiu para a avenida, o menino lá atrás, a pele 
salgada e quente, os olhos resistiam em ir embora. No ônibus, sentou-se à janela, ainda queria ver a 
praia, atento à sua paixão. Mas, à frente, surgiam prédios, depois casas, prédios novamente, ele ia se 

diminuindo de mar. O embalo do ônibus, tão macio... Começou a sentir um torpor agradável, os braços 
doíam, as pernas pesavam, ele foi se aquietando, a cabeça encostada no vidro... 

Então aconteceu, finalmente, o que ele tinha ido viver ali de maior. Despertou assustado, o 
cobrador o sacudia abruptamente, Ei, garoto, acorda! Acorda, garoto!, um zum-zum-zum de vozes, 
olhares, e ele sozinho no banco do ônibus, entre os caiçaras, procurando num misto de incredulidade e 
medo a mãe, o pai, o irmão — e nada. Eram só faces estranhas. 

Levantou-se, rápido no seu desespero, Seus pais já desceram, o cobrador disse e tentou acalmá-
lo, Desce no próximo ponto e volta! Mas o menino pegou a realidade às pressas e, afobado, se meteu 
nela de qualquer jeito. Náufrago, ele se via arrastado pelo instante, intuindo seu desdobramento: se não 
saltasse ali, se perderia na cidade aberta. Só precisava voltar ao raso, tão fundo, de sua vidinha... 

Esgueirou-se entre os passageiros, empurrando- 
-os com a prancha. O ônibus parou, aos trancos. O 
cobrador gritou, Desce, desce aí! O menino nem pisou nos degraus, pulou lá de cima, caiu sobre 

um canteiro 
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na beira da praia. Um búzio solitário, quebradiço. Saiu correndo pelo calçadão, os cabelos de sal 
ao vento, o coração no escuro. Notou com alívio, lá adiante, o pai que acenava e vinha, em passo 
acelerado, em sua direção. Depois... depois não viu mais nada: aquela água toda em seus olhos. 

(João Anzanello Carrascoza. Aquela água toda. São Paulo: Cosac Naify, 2012. p.7-11.) 

 
 
Conto social  

Gênero de denúncia social; pode informar e sensibilizar. Busca despertar no leitor simpatia pelo drama 
vivido pelas personagens. 
 

Muribeca 
Lixo? Lixo serve pra tudo. A gente encontra a mobília da casa, cadeira pra pôr uns pregos e 

ajeitar, sentar. Lixo pra poder ter sofá, costurado, cama, colchão. Até televisão. 
É a vida da gente o lixão. E por que é que agora querem tirar ele da gente? O que é que eu vou 

dizer pras crianças? Que não tem mais brinquedo? Que acabou o calçado? Que não tem mais história, 
livro, desenho? 

E o meu marido, o que vai fazer? Nada? Como ele vai viver sem as garrafas, sem as latas, sem 
as caixas? Vai perambular pelas ruas, roubar pra comer? 

E o que eu vou cozinhar agora? Onde vou procurar tomate, alho, cebola? Com que dinheiro vou 
fazer sopa, vou fazer caldo, vou inventar farofa? 

Fale, fale. Explique o que é que a gente vai fazer da vida? O que a gente vai fazer da vida? Não 
pense que é fácil. Nem remédio pra dor de cabeça eu tenho. Como vou me curar quando me der uma 

dor de estômago, uma coceira, uma caganeira? Vá, me fale, me diga, me aconselhe. Onde vou 
encontrar tanto remédio bom? E esparadrapo e band-aid e seringa? 

O povo do governo devia pensar três vezes antes de fazer isso com chefe de família. Vai ver que 
eles tão do olho [...] aqui. Nesse terreno. Vai ver que eles perderam alguma coisa. É. Se perderam, a 
gente acha. A gente cata. A gente encontra. Até bilhete de loteria, lembro, teve gente que achou. Vai 
ver que é isso, coisa da Caixa Econômica. Vai ver que é isso, descobriram que lixo dá lucro, que pode 
dar sorte, que é luxo, que lixo tem valor. 

Por exemplo, onde a gente vai morar, é? Onde a gente vai morar? Aqueles barracos, tudo ali em 
volta do lixão, quem é que vai levantar? Você, o governador? Não. Esse negócio de prometer casa que a 
gente não pode pagar é balela, é conversa pra boi morto. Eles jogam a gente é num esgoto. Pra onde 
vão os coitados desses urubus? A cachorra, o cachorro? 

Você precisa ver. Isso tudo aqui é uma festa. Os meninos, as meninas naquele alvoroço, pulando 
em cima de arroz, feijão. Ajudando a escolher. A gente já conhece o que é bom de longe, só pela cara 
do caminhão. Tem uns que vêm direto de supermercado, açougue. Que dia na vida a gente vai 

conseguir carne tão barata? Bisteca, filé, chão de dentro – o moço tá servido? A moça? 
Os motoristas já conhecem a gente. Tem uns que até guardam com eles a melhor parte. É coisa 

muito boa, desperdiçada. Tanto povo que compra o que não gasta – roupa nova, véu, grinalda. Minha 
filha já vestiu um vestido de noiva, até a aliança a gente encontrou aqui, num corpo. É. Vem parar muito 
homem morto, muito criminoso. A gente já está acostumado. Quase toda semana o caminhão da polícia 
deixa seu lixo aqui, depositado. Balas, revólver 38. A gente não tem medo, moço. A gente é só ficar 
calado.  

Agora, o que deu na cabeça desse povo? A gente nunca deu trabalho. A gente não quer nada 

deles que não esteja aqui jogado, rasgado, atirado. A gente não quer outra coisa senão esse lixão pra 
viver. Esse lixão para morrer, ser enterrado. Pra criar os nossos filhos, ensinar o nosso ofício, dar de 
comer. Pra continuar na graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não faltar brinquedo, comida, trabalho. 

Não, eles nunca vão tirar a gente deste lixão. Tenho fé em Deus, com a ajuda de Deus, eles 
nunca vão tirar a gente deste lixo. Eles dizem que sim, que vão. Mas não acredito. Eles nunca vão 
conseguir tirar a gente deste paraíso. 

(Marcelino Freire. Angu de sangue. Cotia: ateliê, 2000, p. 23-25. Adaptado.) 

 
 
Conto de fadas e conto maravilhoso 

Conto de fadas são histórias que possuem um elemento “maravilhoso” em sua composição, ou 
seja, algo mágico ou sobrenatural: se passam em reinos distantes e envolvem príncipes, princesas, 
fadas, dragões, feiticeiros, dentre muitos outros elementos mágicos. Não existem explicações para as 
intervenções sobrenaturais que ocorrem na narrativa; tanto personagens, quanto narrador e mesmo o 
leitor não se impressionam com o que ocorre. As personagens, lugares e tempos não são determinados 
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historicamente, o que fica claro pelo início genérico do “Era uma vez”. Apesar disso, sabemos que sua 
origem é medieval, período aproximado em que se passa a maioria de suas histórias. Nesse tipo de 
conto, o leitor espera um final feliz e/ou uma moral da história, o que costuma acontecer. 

A diferença entre o conto de fadas e o conto maravilhoso é que o conto maravilhoso narra 
histórias sem a presença de fadas. Desenvolvem também num ambiente mágico (animais, gênios, 
plantas, objetos mágicos e duendes). Enfatizam a parte material, sensorial e ética do ser humano. Têm 
por objetivo a realização do herói ou da heroína mediante conquista de tesouro e outros bens materiais. 

No Brasil e em Portugal, os contos de fadas, na forma como são hoje conhecidos, surgiram em 
fins do século XIX sobro o nome de contos da carochinha. Esta denominação foi substituída por 
"contos de fadas" no século XX. 
 
Exemplos: 
Cinderela, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão, O gato de Botas, Os três 
porquinhos, Aladim e a lâmpada maravilhosa, A roupa nova do rei, etc. 

 
 
Conto fantástico 
Narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade e/ou fatos 
igualmente estranhos e inexplicáveis. 

 
O ex-mágico da Taberna Minhota 

Inclina, Senhor, o teu ouvido, e ouve-me; 
porque eu sou desvalido e pobre. 

(Salmos. LXXXV, I) 
 
Hoje sou funcionário público e este não é o meu desconsolo maior. 
Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Todo homem, ao atingir certa idade, 

pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio e da amargura, pois desde a meninice acostumou-se 
às vicissitudes, através de um processo lento e gradativo de dissabores. 

Tal não aconteceu comigo. Fui atirado à vida sem pais, infância ou juventude. 
Um dia dei com os meus cabelos ligeiramente grisalhos, no espelho da Taberna Minhota. A 

descoberta não me espantou e tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o dono do restaurante. Ele 
sim, perplexo, me perguntou como podia ter feito aquilo. 

O que poderia responder, nessa situação, uma pessoa que não encontrava a menor explicação 
para sua presença no mundo? Disse-lhe que estava cansado. Nascera cansado e entediado. 

Sem meditar na resposta, ou fazer outras perguntas, ofereceu-me emprego e passei daquele 

momento em diante a divertir a freguesia da casa com os meus passes mágicos. 
O homem, entretanto, não gostou da minha prática de oferecer aos espectadores almoços 

gratuitos, que eu extraía misteriosamente de dentro do paletó. Considerando não ser dos melhores 
negócios aumentar o número de fregueses sem o consequente acréscimo nos lucros, apresentou-me ao 
empresário do Circo-Parque Andaluz, que, posto a par das minhas habilidades, propôs contratar-me. 
Antes, porém, aconselhou-o que se prevenisse contra os meus truques, pois ninguém estranharia se me 
ocorresse a ideia de distribuir ingressos graciosos para os espetáculos. 

Contrariando as previsões pessimistas do primeiro patrão, o meu comportamento foi exemplar. 
As minhas apresentações em público não só empolgaram multidões como deram fabulosos lucros aos 
donos da companhia. 

A plateia, em geral, me recebia com frieza, talvez por não me exibir de casaca e cartola. Mas 
quando, sem querer, começava a extrair do chapéu coelhos, cobras, lagartos, os assistentes vibravam. 
Sobretudo no último número, em que eu fazia surgir, por entre os dedos, um jacaré. Em seguida, 
comprimindo o animal pelas extremidades, transformava-o numa sanfona. E encerrava o espetáculo 
tocando o Hino Nacional da Cochinchina. Os aplausos estrugiam de todos os lados, sob o meu olhar 
distante. 

O gerente do circo, a me espreitar de longe, danava-se com a minha indiferença pelas palmas da 
assistência. Notadamente se elas partiam das criancinhas que me iam aplaudir nas matinês de domingo. 
Por que me emocionar, se não me causavam pena aqueles rostos inocentes, destinados a passar pelos 
sofrimentos que acompanham o amadurecimento do homem? Muito menos me ocorria odiá-las por 
terem tudo que ambicionei e não tive: um nascimento e um passado. 

Com o crescimento da popularidade a minha vida tornou-se insuportável. 

http://www.releituras.com/mrubiao_menu.asp
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Às vezes, sentado em algum café, a olhar cismativamente o povo desfilando na calçada, 
arrancava do bolso pombos, gaivotas, maritacas. As pessoas que se encontravam nas imediações, 
julgando intencional o meu gesto, rompiam em estridentes gargalhadas. Eu olhava melancólico para o 
chão e resmungava contra o mundo e os pássaros. 

Se, distraído, abria as mãos, delas escorregavam esquisitos objetos. A ponto de me surpreender, 
certa vez, puxando da manga da camisa uma figura, depois outra. Por fim, estava rodeado de figuras 
estranhas, sem saber que destino lhes dar. 

Nada fazia. Olhava para os lados e implorava com os olhos por um socorro que não poderia vir de 
parte alguma. 

Situação cruciante. 
Quase sempre, ao tirar o lenço para assoar o nariz, provocava o assombro dos que estavam 

próximos, sacando um lençol do bolso. Se mexia na gola do paletó, logo aparecia um urubu. Em outras 
ocasiões, indo amarrar o cordão do sapato, das minhas calças deslizavam cobras. Mulheres e crianças 
gritavam. Vinham guardas, ajuntavam-se curiosos, um escândalo. Tinha de comparecer à delegacia e 

ouvir pacientemente da autoridade policial ser proibido soltar serpentes nas vias públicas. 
Não protestava. Tímido e humilde mencionava a minha condição de mágico, reafirmando o 

propósito de não molestar ninguém. 
Também, à noite, em meio a um sono tranquilo, costumava acordar sobressaltado: era um 

pássaro ruidoso que batera as asas ao sair do meu ouvido. 
Numa dessas vezes, irritado, disposto a nunca mais fazer mágicas, mutilei as mãos. Não 

adiantou. Ao primeiro movimento que fiz, elas reapareceram novas e perfeitas nas pontas dos tocos de 

braço. Acontecimento de desesperar qualquer pessoa, principalmente um mágico enfastiado do ofício. 
Urgia encontrar solução para o meu desespero. Pensando bem, concluí que somente a morte 

poria termo ao meu desconsolo. 
Firme no propósito, tirei dos bolsos uma dúzia de leões e, cruzando os braços, aguardei o 

momento em que seria devorado por eles. Nenhum mal me fizeram. Rodearam-me, farejaram minhas 
roupas, olharam a paisagem, e se foram. 

Na manhã seguinte regressaram e se puseram, acintosos, diante de mim. 
— O que desejam, estúpidos animais?! — gritei, indignado. 
Sacudiram com tristeza as jubas e imploraram-me que os fizesse desaparecer: 
— Este mundo é tremendamente tedioso — concluíram. 
Não consegui refrear a raiva. Matei-os todos e me pus a devorá-los. Esperava morrer, vítima de 

fatal indigestão. 
Sofrimento dos sofrimentos! Tive imensa dor de barriga e continuei a viver. 
O fracasso da tentativa multiplicou minha frustração. Afastei-me da zona urbana e busquei a 

serra. Ao alcançar seu ponto mais alto, que dominava escuro abismo, abandonei o corpo ao espaço. 

Senti apenas uma leve sensação da vizinhança da morte: logo me vi amparado por um 
paraquedas. Com dificuldade, machucando-me nas pedras, sujo e estropiado, consegui regressar à 
cidade, onde a minha primeira providência foi adquirir uma pistola. 

Em casa, estendido na cama, levei a arma ao ouvido. Puxei o gatilho, à espera do estampido, a 
dor da bala penetrando na minha cabeça. 

Não veio o disparo nem a morte: a máuser se transformara num lápis. 
Rolei até o chão, soluçando. Eu, que podia criar outros seres, não encontrava meios de libertar-

me da existência. 
Uma frase que escutara por acaso, na rua, trouxe-me nova esperança de romper em definitivo 

com a vida. Ouvira de um homem triste que ser funcionário público era suicidar-se aos poucos. 
Não me encontrava em condições de determinar qual a forma de suicídio que melhor me 

convinha: se lenta ou rápida. Por isso empreguei-me numa Secretaria de Estado. 
1930, ano amargo. Foi mais longo que os posteriores à primeira manifestação que tive da minha 

existência, ante o espelho da Taberna Minhota. 
Não morri, conforme esperava. Maiores foram as minhas aflições, maior o meu desconsolo. 
Quando era mágico, pouco lidava com os homens -o palco me distanciava deles. Agora, obrigado 

a constante contato com meus semelhantes, necessitava compreendê-los, disfarçar a náusea que me 
causavam. 

O pior é que, sendo diminuto meu serviço, via -me na contingência de permanecer à toa horas a 
fio. E o ócio levou -me à revolta contra a falta de um passado. Por que somente eu, entre todos os que 
viviam sob os meus olhos, não tinha alguma coisa para recordar? Os meus dias flutuavam confusos, 
mesclados com pobres recordações, pequeno saldo de três anos de vida. 
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O amor que me veio por uma funcionária, vizinha de mesa de trabalho, distraiu-me um pouco das 
minhas inquietações. 

Distração momentânea. Cedo retornou o desassossego, debatia-me em incertezas. Como me 
declarar à minha colega? Se nunca fizera uma declaração de amor e não tivera sequer uma experiência 
sentimental! 

1931 entrou triste, com ameaças de demissões coletivas na Secretaria e a recusa da datilógrafa 
em me aceitar. Ante o risco de ser demitido, procurei acautelar meus interesses. (Não me importava o 

emprego. Somente temia ficar longe da mulher que me rejeitara, mas cuja presença me era agora 
indispensável.) 

Fui ao chefe da seção e lhe declarei que não podia ser dispensado, pois, tendo dez anos de casa, 
adquirira estabilidade no cargo. 

Fitou-me por algum tempo em silêncio. Depois, fechando a cara, disse que estava atônito com 
meu cinismo. Jamais poderia esperar de alguém, com um ano de trabalho, ter a ousadia de afirmar que 
tinha dez. 

Para lhe provar não ser leviana a minha atitude, procurei nos bolsos os documentos que 
comprovavam a lisura do meu procedimento. Estupefato, deles retirei apenas um papel amarrotado — 
fragmento de um poema inspirado nos seios da datilógrafa. 

Revolvi, ansioso, todos os bolsos e nada encontrei. 
Tive que confessar minha derrota. Confiara demais na faculdade de fazer mágicas e ela fora 

anulada pela burocracia. 
Hoje, sem os antigos e miraculosos dons de mago, não consigo abandonar a pior das ocupações 

humanas. Falta-me o amor da companheira de trabalho, a presença de amigos, o que me obriga a andar 
por lugares solitários. Sou visto muitas vezes procurando retirar com os dedos, do interior da roupa, 
qualquer coisa que ninguém enxerga, por mais que atente a vista. 

Pensam que estou louco, principalmente quando atiro ao ar essas pequeninas coisas. 
Tenho a impressão de que é uma andorinha a se desvencilhar das minhas mãos. Suspiro alto e 

fundo. 
Não me conforta a ilusão. Serve somente para aumentar o arrependimento de não ter criado todo 

um mundo mágico. 
Por instantes, imagino como seria maravilhoso arrancar do corpo lenços vermelhos, azuis, 

brancos, verdes. Encher a noite com fogos de artifício. Erguer o rosto para o céu e deixar que pelos 
meus lábios saísse o arco-íris. Um arco-íris que cobrisse a Terra de um extremo a outro. E os aplausos 
dos homens de cabelos brancos, das meigas criancinhas. 

(Murilo Rubião) 

 
 

Sombra – uma parábola 
Vós que me ledes por certo estais ainda entre os vivos; mas eu que escrevo terei partido há 

muito para a região das sombras. Porque de fato estranhas coisas acontecerão, e coisas secretas serão 
conhecidas, e muitos séculos passarão antes que estas memórias caiam sob vistas humanas. E, ao 
serem lidas, alguém haverá que nelas não acredite, alguém que delas duvide e, contudo, uns poucos 
encontrarão muito motivo de reflexão nos caracteres aqui gravados com estiletes de ferro. 

O ano tinha sido um ano de terror e de sentimentos mais intensos que o terror, para os quais não 
existe nome na Terra. Pois muitos prodígios e sinais haviam se produzido, e por toda a parte, sobre a 

terra e sobre o mar, as negras asas da Peste se estendiam. Para aqueles, todavia, conhecedores dos 
astros, não era desconhecido que os céus apresentavam um aspecto de desgraça, e para mim, o grego 
Oinos, entre outros, era evidente que então sobreviera a alteração daquele ano 794, em que, à entrada 
do Carneiro, o planeta Júpiter entra em conjunção com o anel vermelho do terrível Saturno. O espírito 
característico do firmamento, se muito não me engano, manifestava-se não somente no orbe físico da 
Terra, mas nas almas, imaginações e meditações da Humanidade. Éramos sete, certa noite, em torno de 
algumas garrafas de rubro vinho de Quios, entre as paredes do nobre salão, na sombria cidade de 

Ptolemais. Para a sala em que nos achávamos a única entrada que havia era uma alta porta de feitio 
raro e trabalhada pelo artista Corinos, aferrolhada por dentro. Negras cortinas, adequadas ao sombrio 
aposento, privavam-nos da visão da lua, das lúgubres estrelas e das ruas despovoadas; mas o 
ressentimento e a lembrança do flagelo não podiam ser assim excluídos. 

Havia em torno de nós e dentro de nós coisas das quais não me é possível dar conta, coisas 
materiais e espirituais: atmosfera pesada, sensação de sufocamento, ansiedade; e, sobretudo, aquele 
terrível estado de existência que as pessoas nervosas experimentam quando os sentidos estão vivos e 

despertos, e as faculdades do pensamento jazem adormecidas. Um peso mortal nos acabrunhava. 
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Oprimia nossos ombros, os móveis da sala, os copos em que bebíamos. E todas se sentiam opressas e 
prostradas, todas as coisas exceto as chamas das sete lâmpadas de ferro que iluminavam nossa orgia. 
Elevando-se em filetes finos de luz, assim que permaneciam, ardendo, pálidas e imotas. E no espelho 
que seu fulgor formava sobre a redonda mesa de ébano a que estávamos sentados, cada um de nós, ali 
reunidos, contemplava o palor de seu próprio rosto e o brilho inquieto nos olhos abatidos de seus 
companheiros. Não obstante, ríamos e estávamos alegres, a nosso modo — que era histérico —, e 
cantávamos as canções de Anacreonte — que são doidas —, e bebíamos intensamente, embora o vinho 

purpurino nos lembrasse a cor do sangue. Pois ali havia ainda outra pessoa em nossa sala, o jovem 
Zoilo. Morto, estendido a fio comprido, amortalhado, era como o gênio e o demônio da cena. Mas ah! 
Não tomava ele parte em nossa alegria! Seu rosto, convulsionado pela doença, e seus olhos, em que a 
Morte havia apenas extinguido metade do fogo da peste, pareciam interessar-se pela nossa alegria, na 
medida em que, talvez, possam os mortos interessar-se pela alegria dos que têm de morrer. Mas 
embora eu, Oinos, sentisse os olhos do morto cravados sobre mim, ainda assim obrigava-me a não 
perceber a amargura de sua expressão. E mergulhando fundamente a vista nas profundezas do espelho 

de ébano, cantava em voz alta e sonorosa as canções do filho de Teios. Mas, pouco a pouco, minhas 
canções cessaram e seus ecos, ressoando ao longe, entre os reposteiros negros do aposento, tornavam-
se fracos e indistintos, esvanecendo-se. E eis que dentre aqueles negros reposteiros, onde ia morrer o 
rumor das canções, se destacou uma sombra negra e imprecisa, uma sombra tal como a da lua quando 
baixa no céu, e se assemelha ao vulto dum homem: mas não era a sombra de um homem, nem a de um 
deus, nem a de qualquer outro ente conhecido. E, tremendo um instante entre os reposteiros do 
aposento, mostrou-se afinal plenamente sobre a superfície da porta de ébano. Mas a sombra era vaga, 

informe, imprecisa, e não era sombra nem de homem, nem de deus, de deus da Grécia, de deus da 
Caldeia, de deus egípcio. E a sombra permanecia sobre a porta de bronze, por baixo da cornija 
arqueada, e não se movia, nem dizia palavra alguma, mas ali ficava parada e imutável. Os pés do jovem 
Zoilo, amortalhado, encontravam-se, se bem me lembro, na porta sobre a qual a sombra repousava. 
Nós, porém, os sete ali reunidos, tendo avistado a sombra no momento em que se destacava dentre os 
reposteiros, não ousávamos olhá-la fixamente, mas baixávamos os olhos e fixávamos sem desvio as 
profundezas do espelho de ébano. E afinal, eu, Oinos, pronunciando algumas palavras em voz baixa, 
indaguei da sombra seu nome e lugar de nascimento. E a sombra respondeu: “Eu sou a SOMBRA e 
minha morada está perto das catacumbas de Ptolemais, junto daquelas sombrias planícies infernais que 
orlam o sujo canal de Caronte”. E então, todos sete, erguemo-nos, cheios de horror, de nossos 
assentos, trêmulos, enregelados, espavoridos, porque o tom da voz da sombra não era de um só ser, 
mas de uma multidão de seres e, variando suas inflexões, de sílaba para sílaba, vibrava aos nossos 
ouvidos confusamente, como se fossem as entonações familiares e bem relembradas dos muitos 
milhares de amigos que a morte ceifara. 

(POE. Edgard Allan. Sombra: uma parábola. Em: Histórias extraordinárias.) 

 
 
Conto de amor 
Contos de amor são textos que se referem a descrição de sentimentos de um personagem, numa 
transposição da vida para um plano artístico. Dessa forma acredito que suas maiores características são 
o lirismo e a sensibilidade em descrever sentimentos e anseios humanos. 
 

O primeiro beijo 

Os dois mais murmuravam que conversavam: havia pouco iniciara-se o namoro e ambos 
andavam tontos, era o amor. Amor com o que vem junto: ciúme. 

__ Está bem, acredito que sou a sua primeira namorada, fico feliz com isso. Mas me diga a 
verdade, só a verdade: você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? 

Ele foi simples: 
__ Sim, já beijei antes uma mulher. 
__ Quem era ela? perguntou com dor. 

Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer. 
O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada em 

algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e 
sem peso como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar, e apenas sentir era tão bom. 
A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros. 

E mesmo a sede começara: brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho do 
motor, rir, gritar, pensar, sentir, puxa vida! como deixava a garganta seca. 
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E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva, e foi o que fez. Depois de reunida na boca 
ardente engulia-a lentamente, outra vez e mais outra. Era morna, porém, a saliva, e não tirava a sede. 
Uma sede enorme maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo. 

A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia tornara-se quente e árida e ao penetrar pelo 
nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava. 

E se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos daquele vento de deserto? Tentou por 
instantes mas logo sufocava. O jeito era mesmo esperar, esperar. Talvez minutos apenas, talvez horas, 

enquanto sua sede era de anos. 
Não sabia como e por que mas agora se sentia mais perto da água, pressentia-a mais próxima, e 

seus olhos saltavam para fora da janela procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, 
espreitando, farejando. 

O instinto animal dentro dele não errara: na curva inesperada da estrada, entre arbustos 
estava... o chafariz de onde brotava num filete a água sonhada. O ônibus parou, todos estavam com 
sede mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra, antes de todos. 

De olhos fechados entreabriu os lábios e colou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava a água. 
O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga. Era a vida voltando, e com esta 
encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos. 

Abriu-os e viu bem junto de sua cara dois olhos de estátua fitando-o e viu que era a estátua de 
uma mulher e que era da boca da mulher que saía a água. Lembrou-se de que realmente ao primeiro 
gole sentira nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água. 

E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia 

jorrado dessa boca, de uma boca para outra. 
Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia intrigado: mas não é de uma mulher que sai o 

líquido vivificador, o líquido germinador da vida... Olhou a estátua nua. 
Ele a havia beijado. 
Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e tomou-lhe o corpo 

todo estourando pelo rosto em brasa viva. Deu um passo para trás ou para frente, nem sabia mais o que 
fazia. Perturbado, atônito, percebeu que uma parte de seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora 
com uma tensão agressiva, e isso nunca lhe tinha acontecido. 

Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo fundo, 
espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova, era outra, descoberta com 
sobressalto. Perplexo, num equilíbrio frágil. 

Até que, vinda da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade. Que logo o 
encheu de susto e logo também de um orgulho antes jamais sentido: ele... 

Ele se tornara homem. 
(LISPECTOR, Clarice. O primeiro beijo. Em: Felicidade Clandestina. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p.99-101.) 

 
 
Conto de ficção científica 
Algumas das características da história de ficção científica são o desenvolvimento da história no futuro 
ou na ficção e a existência de tecnologias relacionadas à ciência, mas ainda não comprovadas 
cientificamente ou que ainda não existem atualmente. 
 

Planetas Habitados 

— Olhe como são bonitas, milhares de estrelas... 
— E quase todas devem ser rodeadas de planetas como o nosso, habitados, provavelmente... 
— Custa-me acreditar... 
— Os cientistas dizem que há milhões, talvez trilhões de planetas, só nas galáxias mais próximas. A vida 
existiria como aqui. 
— Devo ter pouca imaginação. Acho difícil visualizar planetas habitados, com seres iguais a nós, vivendo 
como nós. 

— Por que “iguais e vivendo como nós”? É pretensão injustificável deduzir que só animais semelhantes 
tenham desenvolvidos inteligência. E os objetos de forma arredondada, vistos em nossa órbita? Muita 
gente os vê a olho nu. 
— Não seriam pessoas sugestionáveis ou com defeitos na vista? Li num artigo: essas aparições são 
fenômenos naturais pouco estudados, ou máquinas voadoras feitas aqui mesmo, em experiências 
secretas. 
— Talvez, em parte. Mas já há uma boa documentação e não vejo motivo de espanto em supor que 

outros planetas do nosso sistema sejam habitados. 
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— Mas os seres que comandam ou pilotam essas naves espaciais, por que não pousam e entram em 
contato? 
— Não passa de orgulho gratuito pensar que habitantes de outros planetas estejam interessados em 
dialogar conosco. Esses engenhos talvez sejam minúsculos, comandados a distância. Estarão apenas 
nos estudando com seus aparelhos? E é bem possível que eles sejam tão diferentes de nós que não haja 
uma possibilidade de entendimento imediato. 
— Falariam línguas impossíveis de se aprender? Quem sabe emitam ruídos, ou comuniquem-se por 

gestos... 
— Nossos cientistas acabariam descobrindo a chave. Ou eles, mais inteligentes, nos ajudariam a 
compreendê-la. 
— Aquela estrela brilhante não é um planeta? 
— É. Ali há condições para a vida. Talvez primitiva e diversa da nossa, pois sua temperatura é 
extraordinariamente alta. 
— Escrevem muitas histórias sobre aquele planeta. Costumam inventar seus habitantes como sendo 

monstros destruidores, interessados em conquistar a galáxia... 
— Histórias e hipóteses... Quem sabe eles têm mesmo duas antenas na cabeça, um olho atrás, outro na 
frente, quatro braços e seis patas. 
— Seria engraçado se fosse assim. 
— Por quê? 
— Pior se tivessem dois braços, um par de olhos em cima do nariz... 
— Seu conceito de beleza é muito exclusivista. 

— Gente normal como nós poderia se entender com monstros pavorosos? 
— Fique tranquilo. É provável que eles só existam nas histórias. E descobriram que lá a atmosfera é 
oxigênio puro. De mais a mais, o terceiro planeta possui só um terço de matéria sólida. O resto é uma 
substância líquida onde a vida é improvável. 
— Esta conversa me abala os nervos. Imaginar monstros pernaltas, com dois olhos na frente. Toque 
aqui a antena. 
— Adeus. Não pense mais no assunto. E saia com cuidado para não incomodar as crianças. Seis patas 
fazem muito barulho... 

(André Carneiro. Planetas Habitados. In: CAUSO, Roberto de Sousa (Org.). Histórias de ficção científica. São Paulo: Ática, 

2005. p. 27-30. (Para Gostar de Ler; 38) 

 
 
Conto de mistério, ou de terror, ou de suspense, ou de enigma 
Um conto de terror é sempre um conto denso, singular, que procura despertar emoções no leitor. O 
horripilante assusta, ou seja, emociona. Uma maneira de criar um bom conto de suspense ou terror é 
apelar a fatos inexplicáveis, o desconhecido que atenta contra a vida ou contra a sanidade do 
protagonista. A hesitação do personagem ou a incredulidade dele também podem ajudar a criar uma 
ação mais chocante. O narrador pode também perguntar-se se o fato está acontecendo realmente, 
duvidar de seu próprio raciocínio. As descrições do ambiente ajudam a despertar o medo latente na alma 
do leitor. Casas abandonadas, cemitérios e outros ajudam a criar um cenário forte. 
 

Aparição 
Falava-se de sequestro a propósito de um caso recente; e estava-se no fim de uma reunião íntima 

na rua Grenelle, num antigo hotel, e cada qual tinha uma história a contar, história essa que afirmava 
ser verdadeira. 

O velho marquês de la Tour-Samuel, então com seus oitenta e dois anos, ergueu-se e foi apoiar-se 
na chaminé. Dali, falou com a voz um tanto trêmula: 

— Eu sei de um caso estranho, tão estranho, que até hoje tortura a minha vida. E há cinquenta e 
seis anos que tal aventura me sucedeu. Desde então, não se passa um mês que não a reveja em sonho. 
Desde sua aparição, tenho uma marca estranha, uma marca de medo, compreendem? Sim, sofri 

indescritível pavor durante dez minutos e tanto que até hoje ainda o sofro. Qualquer barulho me faz 
estremecer; os móveis que distingo mal na escuridão me dão uma vontade irreprimível de fugir. Sim, 
tenho pavor da noite! Eu não teria confessado isso se já não fosse velho; se não tivesse a minha idade. 
Agora, porém, posso falar. Oitenta e dois anos de idade permitem que um homem, diante de perigos 
invisíveis, tenha medo. Entretanto, diante dos perigos reais, eu jamais recuei, minhas senhoras! 

Mas esta história me transtornou de tal maneira o espírito, causando-me uma perturbação tão 
profunda, tão misteriosa, que nunca, na minha vida, ousei contá-la. Escondi-a no mais íntimo do meu 
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ser, onde se guarda os segredos mais penosos, os de que temos vergonha, onde, enfim, guardamos 
todas as inconfessáveis fraquezas que temos na existência. 

Vou contar-lhes a aventura tal qual me sucedeu, sem procurar explicá-la. É evidente que ela pode 
ser explicada. Mas não tentarei fazê-lo. Depois, não estou doido e tanto assim que lhes darei a prova. 
Mas, eis, na sua simplicidade, os fatos: 

1827, junho. Eu estava em Rouen, na guarnição. Um dia, passeando no cais, cruzei com um 
homem a quem julguei conhecer, sem me recordar ao certo quem era. Instintivamente, fiz um 

movimento para deter-me. O desconhecido percebeu meu gesto, olhou-me e caiu-me nos braços. Era 
um amigo da juventude, a quem muito estimava. Havia cinco anos que não o via, e, no entanto, ele me 
pareceu ter envelhecido meio século. Seus cabelos estavam brancos e caminhava curvado, como um 
velho esgotado. Percebeu minha surpresa e contou-me a sua vida. Uma terrível desgraça o aniquilara. 
Loucamente enamorado por uma jovem, casara-se com ela sob uma espécie de êxtase de felicidade. 
Após um ano de ventura, a mulher morrera subitamente de um mal do coração, sacrificado por amor 
dele mesmo, sem dúvida. Ele abandonara o castelo no mesmo dia do enterro e fora morar no hotel de 

Rouen. Lá vivia solitário e desesperado, cheio de dor, tão miserável que não pensava senão no suicídio 
como único remédio. 

— Já que o acho aqui — disse-me —, vou lhe pedir um favor. Procure em minha casa, na 
secretaria de meu quarto, do nosso quarto, alguns papéis dos quais tenho terrível precisão. Não posso 
encarregar deste serviço um subalterno ou um procurador, porque é necessário a máxima discrição e 
um sigilo absoluto. Quanto a mim, por nada do mundo tornarei a entrar naquela casa. Eu lhe darei a 
chave do quarto que eu próprio fechei ao partir e a chave da minha secretaria. Diga, da minha parte, ao 

jardineiro que lhe abrirá o castelo, que o mandei. Mas, venha almoçar comigo amanhã e falaremos a tal 
respeito. 

Prometi prestar-lhe esse pequeno serviço. Não seria mais que um passeio para mim, pois o castelo 
estava situado cerca de cinco léguas de Rouen. Seria hora e pouco a cavalo. Às dez horas do dia 
seguinte, eu estava em sua casa. Almoçamos a sós. Mas ele não pronunciou mais que vinte palavras. 
Pediu desculpas por isso. A visita que eu ia fazer ao quarto — disse-me — transtornava-o, fazendo-o 
lembrar-se de sua antiga felicidade. E me pareceu, em verdade, singularmente agitado, preocupado, 
como se um misterioso combate se travasse em sua alma. 

Todavia, explicou-me exatamente o que eu devia fazer. Era bem simples. Pegar dois maços de 
cartas e um de papéis fechados na primeira gaveta à direita do móvel do qual tinha a chave. Ele 
acrescentou: 

—E não é preciso pedir-lhe que não leia nada! 
Senti-me magoado por essas palavras e disse tal coisa ao meu amigo. Ele murmurou: 
— Perdoe-me, mas é que sofro muito. 
E começou a chorar. 

Deixei-o por uma hora a fim de cumprir a minha missão. O tempo estava magnífico e, por isso, 
galopei através dos campos escutando os cantos das cotovias e o ruído ritmado da minha espada sobre 
o cano da bota. Ao entrar na floresta pus o meu cavalo a passo. Metade das árvores eu conseguia ver. E 
às vezes colhia, com os dentes, uma folha e a mascava avidamente, com uma dessas alegrias de viver 
que nos invade, tumultuosa e como que insaciável, numa espécie de embriaguez de força. 

Acercando-me do castelo, procurei no bolso a carta que trazia para o jardineiro e verifiquei com 
espanto que estava fechada. Fiquei de tal modo irritado e surpreso que estive a ponto de voltar sem 

cumprir a missão que me fora confiada. Pensei, depois, que ia mostrar uma suscetibilidade demasiado 
sensível. Meu amigo, sem dúvida, fechara a carta sem querer, tal o seu estado de perturbação. 

O castelo parecia abandonado há vinte anos. A cerca, aberta e podre, estava de pé não se sabe 
como. O mato invadia as alamedas. 

Ao barulho que fiz, batendo com o pé num postigo, um velho surgiu de uma porta ao lado e 
pareceu surpreso ao ver-me. Desci do cavalo e lhe entreguei a carta. Ele a leu, releu, virou-a, olhou-me 
de alto a baixo, meteu o papel no bolso e me perguntou: 

—Que deseja, então? 
—Você deve saber, porque recebeu ordem do seu patrão. Vou entrar no castelo. 
Ele pareceu horrorizado e me respondeu: 
—Mas... vai entrar no... no... quarto? 
—Claro! Mas está com vontade de ficar me interrogando? — respondi, já impaciente. 
—Não... não senhor. Mas... é que... é que ele não foi aberto depois da... da... morte. Espere-me 

cinco minutos e irei ver. Irei ver se... 
—Está zombando de mim? Você não pode entrar lá porque a chave está comigo! — retruquei com 

raiva. 
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—Está bem, meu senhor. Eu lhe indicarei o caminho. 
—Mostre-me a escada e o acharei sozinho. 
—Mas... meu senhor! 
Desta vez fiquei completamente enfurecido. 
—Cale-se, sim? Ou então eu lhe darei uma lição! 
Afastei-me violentamente dele e entrei na casa. Atravessei primeiro a cozinha, depois duas 

pequenas peças que o homem habitava com sua mulher. Transpus logo um grande vestíbulo. Subi a 

escada e reconheci a porta indicada pelo meu amigo. Abri-a sem dificuldade e entrei. O aposento estava 
tão escuro que não percebi nada ao redor. Detive-me, acometido pelo cheiro de mofo tão enjoativo, 
peculiar nas casas desocupadas. Depois, pouco a pouco, meus olhos se foram habituando à escuridão e 
vi, claramente, uma grande peça em completa desordem, com um leito sem lençol, mas conservando os 
travesseiros afundados, como se um cotovelo e uma cabeça tivessem pousado neles. As cadeiras 
pareciam podres. Notei que uma porta, a de um armário, evidentemente, ficara entreaberta. Aproximei-
me da janela a fim de abri-la para entrar a claridade. Mas os trincos estavam enferrujados e não 

cederam. Tentei mesmo quebrá-los com a espada, sem o conseguir. Irritado com tais esforços inúteis e 
como meus olhos já estivessem, finalmente, acostumados ao escuro, deixei de lado o desejo de ver mais 
claro e dirigi-me à secretaria. Sentei-me numa poltrona e abri a gaveta indicada. Estava cheia até em 
cima. Ele me falara apenas em três maços que eu sabia como reconhecer e pus-me a procurá-los. 

Ao tentar decifrar os subscritos, fiquei espantado quando julguei ouvir — ou melhor, sentir — um 
leve roçar às minhas costas. Não liguei importância ao fato, pensando que uma corrente de ar agitara 
alguma cortina. Mas, ao fim de um minuto, um outro movimento, embora indistinto, fez-me correr pela 

pele um desagradável arrepio. Era idiota ficar assustado e por isso não me voltei para ver o que era. 
Tratei de procurar o segundo dos maços que ele me falara. Pegava precisamente o terceiro quando um 
grande e penoso suspiro, atrás de mim, fez-me dar um pulo a dois metros de distância. 

Voltando do meu arremesso, levei a mão ao copo da espada e é mais que certo que, se não a 
tivesse ao meu lado, fugiria como um covarde. Uma mulher alta, vestida de branco, fitava-me, de pé, 
atrás da poltrona onde eu estivera sentado segundos antes. 

Tamanho tremor me correu pelas costas que quase caí no chão. Oh, ninguém pode compreender, a 
menos que os tenha sofrido, esses espantosos e tolos receios! A alma se funde. Não se sente mais o 
coração. O corpo inteiro fica mole como esponja. Parece que tudo no nosso interior desaba 
fragorosamente. Não acredito em fantasmas. Pois muito bem, eu estava desfalecido sob o terrível medo 
dos mortos e mortificado como nenhum instante de minha vida, na agonia irresistível dos pavores sobre-
humanos. 

Se ela não falasse, eu teria morrido naquele instante. Mas ela falou. Falou com voz doce e 
magoada, que me fez vibrar os nervos. Não lhes direi que me tornei senhor de mim e voltei à calma. 
Não. Estava completamente desnorteado e não sabia o que fazer. Mas uma espécie de intrepidez íntima, 

que todos temos nos momentos angustiosos, e um pouco de orgulho de minha profissão, talvez, faziam-
me ter, quase que contra minha vontade, uma presença de espírito honrosa. Tinha, sim, um pouco de 
ânimo! Mas só mais tarde cheguei à conclusão daquilo tudo, porque lhes asseguro que no instante que a 
mulher me apareceu, eu não pensava em nada. Tinha medo, muito medo. 

Ela me disse: 
— Oh, senhor, pode prestar-me um favor? Um grande favor? 
Quis falar, mas foi-me impossível pronunciar uma só palavra. Um rumor indistinto saiu de minha 

garganta. 
Ela repetiu: 
— Pode? O senhor pode me salvar, curar-me. Sofro muito! Ah, quanto eu sofro, senhor! 
Sentou-se maciamente na minha poltrona. Olhou-me. 
—Pode? 
Disse que sim com a cabeça, pois tinha a língua paralisada. 
Então, ela me estendeu um pente de tartaruga e murmurou: 
—Penteie-me! Penteie-me! Isso me curará. Ficarei boa se me pentear! Olhe a minha cabeça... 

Como sofro! E meus cabelos, como me fazem mal! 
Por que fiz aquilo? Por que peguei no pente e porque prendi nas minhas mãos seus cabelos 

compridos, que me deram uma sensação de frio atroz, como se estivesse tocando em cobras? Não o sei. 
Essa sensação ficou em meus dedos e tremo quando nela penso. Penteei-a. Manejei, não sei como, 

aquela cabeleira de gelo. Torci-a, destorci-a e desembaracei-a. Trancei-a como se trança a crina de um 
cavalo. Ela suspirou, pendeu a cabeça e pareceu satisfeita. De súbito, disse-me: — "Obrigada!". 
Arrancou-me o pente das mãos e saiu pela porta entreaberta que eu vira ao entrar. Ficando só, tive uma 
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forte perturbação dos sentidos. Recuperei, depois, a calma e, correndo à janela, quebrei-a com um forte 
empurrão. 

A luz entrou, iluminando tudo. Atirei-me pela porta que dera passagem à estranha mulher. Estava 
fortemente fechada. Fui tomado de pânico, do verdadeiro pânico das batalhas. Peguei, à pressa, os três 
pacotes de cartas, atravessei o quarto correndo, saltei os degraus da escada e, vendo o meu cavalo, 
cavalguei-o de um pulo e parti a galope. Só parei em Rouen diante da minha hospedaria. Deixei o cavalo 
com o ordenança e subi ao meu quarto onde me encerrei para refletir. 

Durante uma hora, perguntei-me ansiosamente se não fora tomado por uma alucinação. Tivera, 
com toda a certeza, um desses abalos nervosos, uma dessas perturbações do cérebro que criam os 
milagres, a quem o sobrenatural deve o seu poderio. 

E estava acreditando nisso, que fora um erro dos meus sentidos, quando me aproximei da janela. 
Meus olhos, sem querer, caíram sobre meu peito. O dólmã estava cheio de compridos cabelos de mulher 
enrolados nos botões! Tirei-os um a um com dedos trêmulos e joguei-os fora. Chamei, depois, o meu 
ordenança. Estava bastante perturbado para ir naquele mesmo dia à casa de meu amigo. Refleti 

calmamente no que lhe deveria dizer. Mandei suas cartas e ele entregou um recibo ao soldado. E 
perguntou por mim. 

O ordenança lhe disse que eu estava doente, que sofrera uma insolação ou coisa do gênero. Ele 
pareceu preocupado. 

No dia seguinte, fui à sua casa, resolvido a dizer-lhe a verdade. Meu amigo saíra na véspera, de 
tarde, e até então não regressara. Fui no outro dia, mas ele não voltara. Esperei uma semana. Ele não 
reapareceu. Comuniquei o fato às autoridades policiais. Fizeram-se investigações em toda a parte, sem 

que se achasse um único vestígio de meu amigo. 
Uma busca minuciosa foi feita no castelo abandonado. Nada se encontrou. 
Nenhum vestígio revelador de ter estado nele uma mulher. 
Falhando o inquérito, as buscas foram interrompidas. 
E o mistério, passados cinquenta e seis anos, não foi desvendado. E nada mais sei sobre o caso. 

Guy de Maupassant (1850 – 1893). A Noite ilustrada. Edição de 09/11/1943. Tradução de autor desconhecido do séc. XX. 

 
 

 
Se eu fosse Sherlock Holmes 

Os romances de Conan Doyle me deram o desejo de empreender alguma façanha do gênero das 
de Sherlock Holmes. Pareceu-me que deles se concluía que tudo estava em prestar atenção aos fatos 
mínimos. Destes, por uma série de raciocínios lógicos, era sempre possível chegar até o autor do crime. 

Quando acabara a leitura do último dos livros de Conan Doyle, recebi a notícia de que 
meu amigo Alves Calado tinha sido nomeado delegado auxiliar. Como era fã das histórias de 

detetive, fiz meu amigo prometer que, quando houvesse um crime, ele me levaria com ele para ajudá-lo 
na resolução do caso. Passei dias esperando por algum acontecimento trágico, em que pudesse revelar 
minha sagacidade. 

Uma noite, fui convidado por Madame Guimarães para uma pequena reunião familiar. 
Em geral, o que ela chamava “pequenas reuniões” eram reuniões de vinte a trinta pessoas, da 

melhor sociedade. Dançava-se, ouvia-se boa música e quase sempre ela exibia algum “número” curioso: 
artistas de teatro ou de circo que ela contratava para se apresentar nessas ocasiões. O melhor, porém, 
era talvez a palestra que então se fazia, porque era uma mulher intelectual e só convidava gente muito 

inteligente para suas reuniões. Fazia questão disso. 
A noite em que eu lá estive entrou bem nessa regra. 
Em certo momento, quando ela estava cercada por uma boa roda, fui apresentado à 
Sinhazinha Ramos. Sinhazinha era sobrinha de Madame Guimarães; casara-se pouco antes com 

um médico de grande clínica. Ela vinha sozinha, pois seu novo marido sempre trabalhava durante a 
noite com uma paciente. Conversamos um pouco sobre assuntos sem muita importância, quando 
Madame Guimarães perguntou: 

– Onde deixou sua capa? 
– No meu automóvel, fiquei com preguiça de subir. 
A casa era de dois andares e Madame Guimarães, nos dias de festas, tomava a si arrumar capas 

e chapéus femininos no seu quarto. Dizia ela: 
– Serviço de vestiário é exclusivamente comigo. Não quero confusões. 
Terminada a noite, veio uma das senhoras presentes despedir-se de Madame Guimarães. 
Precisava do seu chapéu. A dona da casa que, para evitar trocas e desarrumações, era a 
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única a penetrar no quarto que transformara em vestiário, levantou-se e subiu para pegar o 
chapéu da visita. 

Não demorou muito tempo, voltou com a fisionomia transtornada: 
– Roubaram-me. Roubaram meu anel de brilhantes [...] 
Retiradas as capas, o zunzum das conversas continuava. Ninguém tinha entrado no quarto 

fatídico. Todos o diziam e repetiam. 
Foi no meio dessas conversas que Sherlock Holmes cresceu dentro de mim . Anunciei: 

___ Já sei quem roubou o anel. 
De todos os lados surgiam exclamações. Algumas pessoas se limitava a interjeições: “Ah!”,”Oh!”. 

Outras perguntavam quem tinha sido. 
Sherlock Holmes disse o que ia fazer, indicando um gabinete próximo: 
___ Eu vou para aquele gabinete. Cada uma das senhoras aqui presentes fecha-se ali em minha 

companhia por cinco minutos. 
___ Por cinco minutos? ___ indagou o Dr. Caldas. 

___ Porque eu quero estar o mesmo tempo com cada uma, para não poder se concluir da maior 
demora com qualquer uma delas que essa é a culpada. Serão para cada uma cinco minutos 
cronométricos. 

O Dr. Caldas gracejando: 
___ Mas veja o que você faz. Não procure namorar minha mulher, senão eu lhe dou um tiro. 
Houve uma hesitação. Algumas diziam estar acima de qualquer suspeita, outras que não se 

submetiam a nenhum inquérito policial. Venceu, porém, o partido das que diziam “quem não deve não 

teme”. Eu esperava, paciente. Por fim, quando vi que todas estavam resolvidas, lembrei que seria 
melhor quem fosse saindo, despedir-se e partir. 

E a cerimônia começou. Cada uma das senhoras esteve trancada comigo justamente os cinco 
minutos que eu marcara. 

Quando a última partiu, saiu do gabinete, achei à porta, ansiosa, Madame Guimarães: 
___ Venha comigo ___ disse-lhe eu. 
Aproximei-me do telefone, chamei o Alves Calado e disse-lhe que não precisava mais tomar 

providência alguma, porque o anel fora achado. 
Voltando-me para Madame Guimarães entreguei-o então. Ela estava tão nervosa que me abraçou 

e beijou freneticamente. Quando, porém, quis saber quem fora a ladra, não me arrancou nem uma 
palavra. 

No quarto, ao ver sinhazinha Ramos entrar, tínhamos tido mais ou menos, a seguinte conversa: 
___ Eu não vou deitar verdes para colher maduros, não vou armar cilada alguma. Sei que foi a 

senhora que tirou a joia de sua tia. 
Ela ficou lívida. Podia ser medo. Podia se cólera. Mas respondeu firmemente: 

___ Insolente! É assim que o senhor está fazendo com todas, para descobrir a culpada? 
___ Está enganada. Com as outras eu apenas converso. Com a senhora, não; exijo que me 

entregue o anel. 
Mostrei-lhe o relógio para que visse que o tempo estava passando. 
___ Note ___ disse eu___ que tenho uma prova, posso fazer ver a todos. 
Ela se traiu, pedindo: 
___ Dê sua palavra de honra que tem essa prova! 

Dei. Mas o meu sorriso lhe mostrou que ela, sem dar por isso, confessara indiretamente o fato. 
___ E já agora ___ acrescentei ___ dou-lhe também a minha palavra de honra que ninguém 

saberá por mim o que fez. 
Ela tremia toda. 
___ Veja que falta um minuto. Não chore. Lembre-se que precisa sair daqui com uma fisionomia 

jovial. Diga que estivemos falando de moda. 
Ela tirou a joia do seio, deu-ma e perguntou: 
___ Qual é a prova? 
___ Esta ___ disse-lhe eu apontando para uma esplêndida rosa-chá que ela trazia. ___ É a única 

pessoa, esta noite, que tem aqui uma rosa amarela. Quando foi ao quarto de sua tia, teve a infelicidade 
de deixar cair duas pétalas dela. Estão junto da mesa-de-cabeceira. 

Abri a porta. Sinhazinha compôs magicamente, imediatamente, o mais encantador, o mais 
natural dos sorrisos e saiu dizendo: 

___ Se este Sherlock fez com todas o que fez comigo, vai ser um fiasco absoluto. 
Não foi fiasco, mas foi pior. 
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Quando Sinhazinha chegara, subira logo. Graças à intimidade que tinha na casa, onde vivera até 
a data do casamento, podia fazer isso naturalmente. Ia só para deixar a sua capa dentro do armário. 
Mas, à procura de um alfinete, abriu a mesinha-de-cabeceira, viu o anel, sentiu a tentação de roubá-lo e 
assim o fez . Lembrou-se de que tinha de ir para a Europa daí um mês. Lá venderia a joia. Desceu então 
novamente com a capa e mandou pô-la no automóvel. E como ninguém a tinha visto subir, pôde afirmar 
que não fora ao andar superior. 

Eu estraguei tudo. 

Mas a mulherzinha se vingou: a todos insinuou que provavelmente o ladrão tinha sido eu mesmo. 
E, vendo o caso descoberto antes da minha retirada, armara aquela encenação para atribuir a outrem o 
meu crime. 

O que sei é que madame Guimarães, que sempre me convidava para as suas recepções, não me 
convidou para  a de ontem... Terá talvez sido a primeira a acreditar na sobrinha. 

(Medeiros e Albuquerque. Se eu fosse Sherlock Holmes. Em: Conan Doyle e outros. Histórias de detetive. São Paulo: Ática, 2006. 

p.37-43. Adaptado.) 

 
 
Conto de humor 
Os contos de humor, especificamente, utilizam as características do que é considerado divertido e 
cômico para a estruturação de sua narrativa e constroem o humor por meio de mecanismos linguísticos, 
figuras de linguagem, quebra de expectativa e conhecimentos de mundo que são mobilizados na 
interação entre autor, texto e leitor. 
 

O Homem Nu 
Ao acordar, disse para a mulher: 
— Escuta, minha filha: hoje é dia de pagar a prestação da televisão, vem aí o sujeito com a 

conta, na certa.  Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum. 
— Explique isso ao homem — ponderou a mulher. 
— Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice, gosto de cumprir rigorosamente as minhas 

obrigações. Escuta: quando ele vier a gente fica quieto aqui dentro, não faz barulho, para ele pensar que 

não tem ninguém.   Deixa ele bater até cansar — amanhã eu pago. 
Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a 

mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu 
a porta de serviço para apanhar o pão.  Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um 
lado e para outro antes de arriscar-se a dar dois passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o 
mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, 
tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. 

Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando 
ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas 
ninguém veio abrir. Na certa a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos 
dedos: 

— Maria! Abre aí, Maria. Sou eu — chamou, em voz baixa. 
Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. 
Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se, viu o ponteiro subir lentamente os 

andares... Desta vez, era o homem da televisão! 

Não era. Refugiado no lanço da escada entre os andares, esperou que o elevador passasse, e 
voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão: 

— Maria, por favor! Sou eu! 
Desta vez não teve tempo de insistir: ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de 

baixo... Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta, e assim despido, embrulho na mão, 
parecia executar um ballet grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam, e ele sem 
onde se esconder. Correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a 

empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, 
enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. 

Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. 
— Ah, isso é que não!  — fez o homem nu, sobressaltado. 
E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo, podia 

mesmo ser algum vizinho conhecido... Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez para 
mais longe de seu apartamento, começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka, instaurava-se 
naquele momento o mais autêntico e desvairado Regime do Terror! 
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— Isso é que não — repetiu, furioso. 
Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a 

parar.  Respirou fundo, fechando os olhos, para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois 
experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo continuavam a chamar o elevador. Antes de 
mais nada: "Emergência: parar". Muito bem. E agora? Iria subir ou descer?  Com cautela desligou a 
parada de emergência, largou a porta, enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. 

— Maria! Abre esta porta! — gritava, desta vez esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. 

Ouviu que outra porta se abria atrás de si. 
Voltou-se, acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com o 

embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho: 
— Bom dia, minha senhora — disse ele, confuso. — Imagine que eu... 
A velha, estarrecida, atirou os braços para cima, soltou um grito: 
— Valha-me Deus! O padeiro está nu! 
E correu ao telefone para chamar a radiopatrulha: 

— Tem um homem pelado aqui na porta! 
Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava: 
— É um tarado! 
— Olha, que horror! 
— Não olha não! Já pra dentro, minha filha! 
Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um 

foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, 

restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. 
— Deve ser a polícia — disse ele, ainda ofegante, indo abrir. 
Não era: era o cobrador da televisão. 

(Fernando Sabino. Os melhores contos de Fernando Sabino. Rio de Janeiro: BestBolso, 2009. p.50.) 

 
 
Conto popular 
Contos populares (ou folclóricos) são narrativas passadas de geração em geração. Elas não têm autor 

conhecido. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. A autoria é 
atribuída ao povo — folk, em inglês. Daí se origina a palavra folclore. 
 

Os dois papudos 
Vivia numa povoação um alegre papudo, estimado de todos, muito folgazão e boêmio. Não o 

impedia o papo de soltar grandes risadas. Pouco se lhe dava que o achassem feio, ou o chamassem de 
papudo. A verdade é que o tal papo o incomodava, mas o que não tem remédio remediado está, 

filosofava ele. E vamos tocar viola, e vamos amanhecer nos fandangos, viva a alegria, minha gente, que 
se vive uma vez só. 

Certo dia, foi ao povoado vizinho, a uma festa de casamento, levando embaixo do braço a 
inseparável viola. Demorou mais que de costume, bebeu uns tragos a mais, porém não deixou de voltar 
para casa, pois era tão trabalhador quanto festeiro, e tinha que pegar no serviço no outro dia bem cedo. 

Havia luar. Num grande estirão avistava a estrada larga, as touceiras de mato. Passava o gambá 
por perto dele, e o tatu, roncando, e voava baixo, silenciosamente, a corujinha campeira. O papudo não 
sentia medo. Andava em paz com Deus e com os Homens. Os animais, que adivinham nele um homem 

de coração compassivo, também não tinham medo dele. 
De repente, ao virar numa curva, viu embaixo da figueira brava, ramalhuda, uma roda de anões 

cantando. Todos com capuzes vermelhos, cachimbo com a brasa luzindo, a barba branca comprida, 
descendo até a altura do peito. 

-- O que será aquilo? 
Por um instante teve algum temor. Mas era tarde para fugir. Os foliões já o tinham visto. E, se se 

tratava de festa, isto era com ele. Saltou decidido para o meio da roda, empunhando a viola. 

-- Eu também sei cantar. 
Enquanto pinicava as cordas, prestava atenção às palavras dos dançarinos. Eles entoavam: 
Segunda, terça 
Quarta, quinta... 
E tornavam ao começo: 
Segunda, terça 
Quarta, quinta... 
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E assim sempre, numa musiquinha muito cacete. Acostumado aos desafios, a improvisar, o 
papudo esperou a sua deixa. Assim que os anões começaram: 

Segunda, terça 
Quarta, quinta... 
Ele emendou: 
Sexta, sábado 
Domundo também. 

A roda pegou fogo. Os pequenos duendes barbudos gostaram da novidade. Rodopiavam cantando 
numa animação delirante, e foi assim a noite toda. E o papudo tocando e dançando. 

De madrugada, ao primeiro cantar do galo, a roda se desfez. O mais velho deles, e que parecia o 
chefe, perguntou-lhe: 

-- Que é que você quer, em paga de ter tocado para nós? 
-- Eu até que me diverti com esta festa - replicou o papudo. 
-- Mas peça qualquer coisa. 

-- Posso pedir seja o que for? 
-- Pode. 
-- Eu queria - disse ele, meio hesitante - queria me ver livre deste papo, que me incomoda muito. 
Um anãozinho agarrou o papo com as duas mãos, subiu pelo peito do papudo, firmou bem os 

pés, deu um arrancão. 
O papudo fechou os olhos. 
-- Agora eles me matam. 

De repente sentiu o pescoço leve. Abriu os olhos. Os anõezinhos tinham sumido. Não ouviu mais 
nada. Meio cinzento, despontava o dia. 

"Sonhei", pensou ele. "Bebi demais naquele casamento." 
Passou a mão pelo pescoço, estava liso, sem excrescência nenhuma. 
"Agora fiquei mais bonito", pensou também, muito satisfeito. 
E aí deu com o papo jogado em cima do cupim. 
Agarrou a viola e foi para casa. 
Imagine-se a sensação que não foi, o papudo amanhecer, sem mais nem menos, sem o papo. 
-- Que milagre foi esse? - perguntavam. 
Papudo ria, papudo cantava, continuava folgazão como sempre, mas não contava a aventura, de 

medo que o chamassem de louco, e não acreditassem. 
Esse moço tinha um compadre, que também era papudo. 
E tanto apertou o amigo, e tanto falou: 
-- Eu também quero me ver livre desse aleijão. Quero ficar bonito, e arranjar uma namorada. 

Você não é amigo. 

Foi assim, até que o moço lhe contou tudo. 
O outro encarou, incrédulo. 
-- Verdade? 
-- Verdade. 
-- O anão falou que você podia pedir o que quisesse? 
-- Falou. 
-- E você em vez de pedir riquezas, pediu para ficar sem o papo? 

-- Ora, pobreza não me incomoda, mas o papo incomodava. 
-- Mas você é louco. Você é um burro. Pedisse riqueza. Quem é rico, que é que tem o papo? 

Quem se incomoda com papo? Eu, se fosse rico, me casaria com uma mulher bonita, do mesmo jeito. 
Você é bobo. Onde é esse lugar, onde você encontrou os fantasmas? 

O outro preveniu: 
-- Compadre, você vai lá com esganação, vai ofender os anõezinhos, e ainda se arrepende. 
-- Nada disso. Você o que é, é um egoísta. Está formoso, que se danem os outros. 
Aí o moço encolheu os ombros e falou: 
-- Sua alma, sua palma. Vá lá, depois não se queixe. 
Ensinou onde era, o compadre invejoso agarrou a viola e foi, noite alta, direitinho como o outro 

tinha feito. Também era noite de luar. Também dançou a noite inteira, cantando. Ao primeiro cantar do 
galo a roda se desfez. 

-- Que é que você quer, em paga de ter tocado para nós? 
O papudo deu uma piscadela maliciosa para o anão e falou, esfregando o indicador e o polegar, 

no gesto clássico, que significa dinheiro: 

-- Eu quero aquilo que o meu compadre não quis. 
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Um anãozinho foi ao cupim, tirou o papo do outro que estava lá, e grudou em cima do papo do 
invejoso. 

E assim, por sua louca ambição, ele ficou com dois papos. 
(GUIMARÃES, Ruth (org.). Lendas e fábulas do Brasil. 4. ed. São Paulo: Cultrix, 1972.) 

 
 
 

 

 

 


