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Introdução 

“Pobreza é ficar indiferente.” 

 

Quando estiveres a ler esta breve publicação, já nos encontraremos na 

Semana da Cidadania. E, nesta semana, pretendemos dar maior visibili-

dade a todos os valores, conhecimentos, competências e atitudes que con-

tribuem para uma cidadania verdadeiramente activa e interventiva, ou 

seja, uma acção comprometida e voluntária que vise uma sociedade cada 

vez melhor. Daí que a temática escolhida para esta actividade vá ao 

encontro do que a Europa pretende 

assinalar durante o presente ano: o 

“Ano Europeu do Combate à Pobre-

za e à Exclusão Social”. 

Nesse sentido, e sendo a literatura 

um reflexo dos fenómenos e tendên-

cias sociais, seria bastante interessan-

te fazer um levantamento de obras ou 

excertos que abordam esta problemá-

tica. Foi o que fizemos. Chegámos a 

duas conclusões: em primeiro lugar, a 

pobreza e exclusão social são um 

tema intemporal, infelizmente; em 

segundo lugar, o inconformismo e a 

denúncia desta calamidade sempre 

foram uma realidade, pelo menos 

literariamente… 

Que nos sirva a presente antologia de textos para recordar que 

“sensibilizar” os outros só terá verdadeiro significado quando nos 

envolvermos numa práxis de ajuda e solidariedade para quem real-

mente precisa.  

Se não o fizermos, perderemos grande parte da humanidade que nos 

caracteriza e/ou da humanidade que nos rodeia. 
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Havia num porão uma criança, um garotinho de seis anos de idade, ou menos 

ainda. Esse garotinho despertou certa manhã no porão úmido e frio. Tiritava, envolto 

nos seus pobres andrajos. Seu hálito formava, ao se exalar, uma espécie de vapor 

branco, e, ele, sentado num canto em cima de um baú, por desfastio, ocupava-se em 

soprar esse vapor da boca, pelo prazer de vê-lo se evolar. Mas bem que gostaria de 

comer alguma coisa. Diversas vezes, durante a 

manhã, tinha se aproximado do catre, onde, 

num colchão de palha, chato como um paste-

lão, com um saco sob a cabeça à guisa de 

almofada, jazia a mãe enferma. Como se 

encontrava ela nesse lugar? Provavelmente 

tinha vindo de outra cidade e subitamente caí-

ra doente. A patroa que alugava o porão tinha 

sido presa na antevéspera pela polícia; os 

locatários tinham se dispersado para se apro-

veitarem também da festa, e o único tapeceiro 

que tinha ficado cozinhava a bebedeira há dois 

dias: esse nem mesmo tinha esperado pela fes-

ta. No outro canto do quarto gemia uma velha 

octogenária, reumática, que outrora tinha sido 

babá e que morria agora sozinha, soltando suspiros, queixas e imprecações contra o 

garoto, de maneira que ele tinha medo de se aproximar da velha. No corredor, ele 

tinha encontrado alguma coisa para beber, mas nem a menor migalha para comer, e 

mais de dez vezes já tinha ido para junto da mãe para despertá-la. Por fim, a obscuri-

dade lhe causou uma espécie de angústia: há muito tempo tinha caído a noite e nin-

guém acendia o fogo. Tendo apalpado o rosto de sua mãe, admirou-se muito: ela não 

se mexia mais e estava tão fria como as paredes. ―Faz muito frio aqui‖, refletia ele, 

com a mão pousada inconscientemente no ombro da morta; depois, ao cabo de um 

instante, soprou os dedos para esquentá-los, pegou o seu gorrinho abandonado no 

leito e, sem fazer ruído, saiu do cómodo, tateando. Por sua vontade, teria saído mais 

cedo, se não tivesse tido medo de encontrar, no alto da escada, um canzarrão que 

latira o dia todo, na soleira das casas vizinhas. Mas o cão não se encontrava ali, e o 

menino já ganhava a rua. 

Senhor! Que grande cidade! Nunca tinha visto nada parecido. De lá, de onde 

vinha, era tão negra a noite! Uma única lanterna para iluminar toda a rua. As casi-

nhas de madeira são baixas e fechadas por trás dos postigos; desde o cair da noite, 

não se encontra mais ninguém fora, toda a gente permanece bem enfurnada em casa, 

e só os cães, às centenas e aos milhares, uivam, latem, durante a noite. Mas, em 

compensação, lá era tão quente; davam-lhe de comer… ao passo que ali… Meu 

Deus! Se ele ao menos tivesse alguma coisa para comer! E que desordem, que gran-

A Árvore de Natal na Casa de Cristo 

Fiódor Dostoievski 



4 

de algazarra ali, que claridade, quanta gente, cavalos, carruagens… e o frio, ah! este 

frio! O nevoeiro gela em filamentos nas ventas dos cavalos que galopam; através da 

neve friável o ferro dos cascos tine contra a calçada; toda a gente se apressa e se 

acotovela, e, meu Deus! como gostaria de comer qualquer coisa, e como de repente 

seus dedinhos lhe doem! Um agente de polícia passa ao lado da criança e se volta, 

para fingir que não a vê. 

Eis uma rua ainda: como é larga! Esmagá-lo-ão ali, seguramente; como todo 

mundo grita, vai, vem e corre, e como está claro, como é claro! Que é aquilo ali? 

Ah! uma grande vidraça e atrás dessa vidraça um quarto, com uma árvore que sobe 

até o teto; é um pinheiro, uma árvore de Natal onde há muitas luzes, muitos objetos 

pequenos, frutas douradas, e em torno bonecas e cavalinhos. No quarto há crianças 

que correm; estão bem vestidas e muito limpas, riem e brincam, comem, e bebem 

alguma coisa. Eis ali uma menina que se pôs a dançar com um rapazinho. Que boni-

ta menina! Ouve-se música através da vidraça. A criança olha, surpresa; logo sorri, 

enquanto os dedos de seus pobres pezinhos doem e os das mãos se tornaram tão 

roxos, que não podem mais se dobrar nem mesmo se mover. De repente o menino se 

lembrou de que seus dedos doem muito; põe-se a chorar, corre para mais longe, e eis 

que, através de uma vidraça, avista ainda um quarto, e neste outra árvore, mas sobre 

as mesas há bolos de todas as qualidades, bolos de amêndoa, vermelhos, amarelos, e 

eis sentadas quatro formosas damas que distribuem bolos a todos os que se apresen-

tem. A cada instante, a porta se abre para um senhor que entra. Na ponta dos pés, o 

menino se aproximou, abriu a porta e bruscamente entrou. Hu! com que gritos e ges-

tos o repeliram! Uma senhora se aproximou logo, meteu-lhe furtivamente uma moe-

da na mão, abrindo-lhe ela mesma a porta da rua. Como ele teve medo! Mas a moe-

da rolou pelos degraus com um tilintar sonoro: ele não tinha podido fechar os dedi-

nhos para segurá-la. O menino apertou o passo para ir mais longe – nem ele mesmo 

sabe aonde. Tem vontade de chorar; mas dessa vez tem medo e corre. Corre sopran-

do os dedos. Uma angústia o domina, por se sentir tão só e abandonado, quando, de 

repente: Senhor! Que poderá ser ainda? Uma multidão que se detém, que olha com 

curiosidade. Em uma janela, atrás da vidraça, há três grandes bonecos vestidos com 

roupas vermelhas e verdes e que parecem vivos! Um velho sentado parece tocar vio-

lino, dois outros estão em pé junto dele e tocam violinos menores, e todos meneiam 

em cadência as delicadas cabeças, olham uns para os outros, enquanto seus lábios se 

mexem; falam, devem falar – de verdade – e, se não ouve nada, é por causa da vidra-

ça. O menino julgou, a princípio, que eram pessoas vivas, e, quando finalmente 

compreendeu que eram bonecos, pôs-se de súbito a rir. Nunca tinha visto bonecos 

assim, nem mesmo suspeitava que existissem! Certamente, desejaria chorar, mas era 

tão cómico, tão engraçado ver esses bonecos! De repente pareceu-lhe alguém o 

puxava por trás. Um moleque grande, malvado, que estava ao lado dele, deu-lhe de 

repente uma tapa na cabeça, derrubou o seu gorrinho e passou-lhe rasteira. O meni-

no rolou pelo chão, algumas pessoas puseram-se a gritar: aterrorizado, ele se levan-

tou para fugir depressa e correu com quantas pernas tinha, sem saber para onde. 

Atravessou o portão de uma cocheira, penetrou num pátio e sentou-se atrás de um 

monte de lenha. ―Aqui, pelo menos‖, refletiu ele, ―não me acharão: está muito escu-
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ro.‖ 

Sentou-se e encolheu-se, sem poder retomar fôlego, de tanto medo, e brusca-

mente, pois foi muito rápido, sentiu um grande bem-estar, as mãos e os pés tinham 

deixado de doer, e sentia calor, muito calor, como ao pé de uma estufa. Subitamente se 

mexeu: um pouco mais e ia dormir! Como seria bom dormir nesse lugar! ―Mais um 

instante e irei ver outra vez os bonecos‖, pensou o menino, que sorriu à sua lembrança: 

―Podia jurar que eram vivos!‖… E de repente pareceu-lhe que sua mãe lhe cantava 

uma canção. ―Mamãe, vou dormir; ah! Como é bom dormir aqui!‖ 

- Venha comigo, vamos ver a árvore de Natal, meu menino – murmurou repenti-

namente uma voz cheia de doçura. 

Ele ainda pensava que era a mãe, mas não, não era ela. Quem então acabava de 

chamá-lo? Não vê quem, mas alguém está inclinado sobre ele e o abraça no escuro; 

estende-lhe os braços e… logo… Que claridade! A maravilhosa árvore de Natal! E 

agora é um pinheiro, nunca tinha visto árvores semelhantes! Onde se encontra então 

nesse momento? Tudo brilha, tudo resplandece, e em torno, por toda parte, bonecos – 

mas não, são meninos e meninas, só que muito luminosos! Todos cercam, como nas 

brincadeiras de roda, abraçam-no em seu voo, tomam-

no, levam-no com eles, e ele mesmo voa e vê: distingue 

sua mãe e lhe sorri com ar feliz. 

- Mamãe! Mamãe! Como é bom aqui, mamãe! – 

exclama a criança. De novo abraça seus companheiros, e 

gostaria de lhes contar bem depressa a história dos bone-

cos da vidraça… - Quem são vocês então, meninos? E 

vocês, meninas, quem são? – pergunta ele, sorrindo-lhes 

e mandando-lhe beijos. 

- Isto… é a árvore de Natal de Cristo – respondem

-lhe. – Todos os anos, neste dia, há na casa de Cristo, 

uma árvore de Natal, para os meninos que não tiveram 

sua árvore na terra… 

E soube assim que todos aqueles meninos e meninas tinham sido outrora crian-

ças como ele, mas alguns tinham morrido, gelados nos cestos, onde tinham sido aban-

donados nos degraus das escadas dos palácios de Petersburgo; outros tinham morrido 

junto às amas, em algum dispensário finlandês; uns sobre o seio exaurido das suas 

mães, no tempo em que grassava, cruel, a fome na Samara; outros, ainda, sufocados 

pelo ar mefítico de um vagão de terceira classe. Mas todos estão ali nesse momento, 

todos são agora como anjos, todos junto a Cristo, e Ele, no meio das crianças, estende 

as mãos abençoá-las e às pobres mães… E as mães dessas crianças estão ali, todos, 

num lugar separado, e choram; cada uma reconhece seu filhinho ou filhinha que ocor-

rem voando para elas, abraçam-nas, e com suas mãozinhas enxugam-lhes as lágrimas, 

recomendando-lhes que não chorem mais, que eles estão muito bem ali… 

E nesse lugar pela manhã, os porteiros descobriram o cadaverzinho de uma 

criança gelada junto de um monte de lenha. Procurou-se a mãe… Estava morta um 

pouco adiante; os dois se encontraram no céu, junto ao bom Deus. 

Fiódor Dostoievski, Contos (trad. em Português do Brasil) 



6 

 
 
Risco c’um traço 
(um traço fino, sem azedume) 
todos os que conheço, eu mesmo incluído. 
Para todos estes não me verão 
Nunca mais 
Olhar com azedume. 
 
O horror de ser pobre! 
Muitos gabavam-se que aguentariam, mas era ver
-lhes as caras alguns anos depois! 
Cheiros de latrina e papéis de parede podres 
Atiravam a baixo homens de peitaça larga como 
toiros. 
As couves aguadas 
Destroem planos que fazem forte um povo. 
Sem água de banho, solidão e tabaco 
Nada há que exigir. 
O desprezo do público 
Arruína o espinhaço. 
O pobre 
Nunca está sozinho. Estão todos sempre 
A espreitar-lhe pra o quarto. Abrem-lhe buracos 
No prato da comida. Não sabe pra onde há-de ir. 
O céu é o seu teto, e chove-lhe lá pra dentro. 
A Terra enxota-o. O vento 
Não o conhece. A noite faz dele um aleijado. O 
dia 
Deixa-o nu. Nada é o dinheiro que se tem. Não 
salva ninguém. 
Mas nada ajuda 
Quem dinheiro não tem. 

Bertolt Brecht, in Poemas e Canções  

O HORROR DE SER POBRE 
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O vagabundo, de mãos nos bolsos das calças, vinha, despreocupadamente, ave-
nida abaixo. 
Cerca de cinquenta anos, atarracado, magro, tudo nele era limpo, mas velho e 
cheio de remendos. Sobre a esburacada camisola interior, o casaco, puído nos 
cotovelos e demasiado grande, caía-lhe dos ombros em largas pregas, que ondu-
lavam atrás das costas ao ritmo lento da passada. Desfiadas nos joelhos, muito 
curtas, as calças deixavam à mostra as canelas, nuas, finas de osso e nervo, saí-
das como duas ripas dos sapatos cambados. Caído para a nuca, copa achatada, 
aba às ondas, o chapéu semelhava uma auréola alvacenta. 
Apesar de tudo isso, o rosto 
largo e anguloso do 
homem, de onde os olhos 
azuis-claros irradiavam 
como que um sorriso de 
luminosa ironia e com-
preensivo perdão, erguia-
se, intacto e distante, numa 
serena dignidade. 
Era assim, ao que se via, o 
seu natural comportamento 
de caminhar pela cidade. 
Alheado, mas condescen-
dente, seguia pelo centro 
do passeio com a distraída 
segurança de um milionário 
que obviamente se está nas tintas para quem passa. Não só por educação mas 
também pelos simples motivo de ter mais e melhor em que pensar. 
O que não sucedia aos transeuntes. Os quais, incrédulos ao primeiro relance, se 
desviavam, oblíquos, da deambulante causa do seu espanto. E à vista do que 
lhes parecia um homem livre de sujeições, senhor de si próprio em qualquer cir-
cunstância e lugar, logo, por contraste, lhes ocorriam todos os problemas, todos 
os compadrios, todas as obrigações que os enrodilhavam. E sempre submersos 
de prepotências, sempre humilhados e sempre a fingir que nada disso lhes acon-
tecia. 
Num instante, embora se desconhecessem, aliviava-os a unânime má vontade 
contra quem tão vincadamente os afrontava em plena rua. Pronta, a vingança sur-
gia. Falavam dos sapatos cambados, do fato de remendos, do ridículo chapéu. 
Consolava-os imaginar os frios, as chuvas e as fomes que o homem havia de 
sofrer. No entanto alguém disse: 
– Devia ser proibido que indivíduos destes andassem pela cidade. 
E assim, resmungando, dispersavam-se, cada um às suas obrigações, aos seus 
problemas. 
Sem dar por tal, o homem seguia adiante. 
Junto dos Restauradores, a esplanada atraiu-lhe a atenção. De cabeça inclinada 

O Vagabundo 
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para trás, pálpebras baixas, catou pelos bolsos umas tantas moedas, que pôs na 
palma da mão. Com o dedo esticado, separou-as, contando-as conscienciosa-
mente. Aguardou o sinal de passagem, e saiu da sombra dos prédios para o sol 
da tarde quente de Verão. 
A meio da esplanada havia uma mesa livre. Com o à-vontade de um frequentador 
habitual, o homem sentou-se. 
Após acomodar-se o melhor que o feitio da cadeira de ferro consentia, tirou os 
pés dos sapatos, espalmou-os contra a frescura do empedrado, sob o toldo. As 
rugas abriram-lhe no rosto curtido pelas soalheiras um sorriso de bem-estar. 
Mas o fato e os modos da sua chegada haviam despertado nos ocupantes da 
esplanada, mulheres e homens, uma turbulência de expressões desaprovadoras. 
Ao desassossego de semelhante atrevimento sucedera a indignação. 
Ausente, o homem entregava-se ao prazer de refrescar os pés cansados, quando 
um inesperado golpe de vento ergueu do chão a folha inteira de um jornal, e enro-
lou-lha nas canelas. O homem apanhou-a, abriu-a. Estendeu as pernas, cruzou 
um pé sobre o outro. Céptico, mas curioso, pôs-se a ler. 
O facto, de si tão discreto, pareceu constituir a máxima ofensa para os presentes. 
Franzidos, empertigaram-se, circunvagando os olhos, como 
se gritassem: "Pois não há um empregado que venha expul-
sar daqui este tipo!" Nas caras, descompostas pelo desorbi-
tado melindre, havia o que quer que fosse de recalcada, 
hedionda raiva contra o homem mal vestido e tranquilo, que 
lia o jornal na esplanada. 
Um rapaz aproximou-se. Casaco branco, bandeja sob o bra-
ço, muito senhor do seu dever. Mas, ao reparar no rosto do 
homem, tartamudeou: 
– Não pode... 
E calou-se. O homem olhava-o com benevolência. 
– Disse? 
– É reservado o direito de admissão – tornou o rapaz, hesitando. – Está além 
escrito. 
Depois de ler o dístico, o homem, com a placidez de quem, por mera distracção, 
se dispõe a aprender mais um dos confusos costumes da cidade, perguntou: 
– Que direito vem a ser esse? 
– Bem... – volveu o empregado. – A gerência não admite... Não podem vir aqui 
certas pessoas. 
– E é a mim que vem dizer isso? 
O homem estava deveras surpreendido. Encolhendo os ombros, como quem se 
presta a um sacrifício, deu uma mirada pelas caras dos circunstantes. O azul-
claro dos olhos embaciou-se-lhe. 
– Talvez que a gerência tenha razão – concluiu ele, em tom baixo e magoado. – 
Aqui para nós, também me não parecem lá grande coisa. 
O empregado nem podia falar. 
Conciliador, já a preparar-se para continuar a leitura do jornal, o homem colocou 
as moedas sobre a mesa, e pediu, delicadamente: 
– Traga-me uma cerveja fresca, se faz favor. E diga à gerência que os deixe ficar. 
Por mim, não me importo. 

Manuel da Fonseca 

Manuel da Fonseca 
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Vemos, ouvimos e lemos 
Não podemos ignorar 
Vemos, ouvimos e lemos 
Não podemos ignorar 
 
Vemos, ouvimos e lemos 
Relatórios da fome 
O caminho da injustiça 
A linguagem do terror 
 
A bomba de Hiroshima 
Vergonha de nós todos 
Reduziu a cinzas 
A carne das crianças 
 
D’África e Vietname 
Sobe a lamentação 
Dos povos destruídos 
Dos povos destroçados 
 
Nada pode apagar 
O concerto dos gritos 
O nosso tempo é 
Pecado organizado 

Sophia de Mello Breyner 

Entre nós e as palavras há metal fundente 

entre nós e as palavras há hélices que andam 

e podem dar-nos morte     violar-nos     tirar 

do mais fundo de nós o mais útil segredo 

entre nós e as palavras há perfis ardentes 

espaços cheios de gente de costas 

altas flores venenosas     portas por abrir 

e escadas e ponteiros e crianças sentadas 

à espera do seu tempo e do seu precipício 

 

Ao longo da muralha que habitamos 

há palavras de vida há palavras de morte 

há palavras imensas, que esperam por nós 

e outras, frágeis, que deixaram de esperar 

há palavras acesas como barcos 

e há palavras homens, palavras que guardam 

o seu segredo e a sua posição 

 

Entre nós e as palavras, surdamente, 

As mãos e as paredes de Elsenor 

 

E há palavras e nocturnas palavras gemidos 

palavras que nos sobem elegíveis à boca 

palavras diamantes palavras nunca escritas 

palavras impossíveis de escrever 

por não termos connosco cordas de violino 

nem todo o sangue do mundo nem todo o 

amplexo do ar 

e os abraços dos amantes escrevem muito alto 

muito além do azul onde oxidados morrem 

palavras maternais só sombra só soluço 

só espasmos só amor só solidão desfeita 

 

Entre nós e as palavras, os emparedados 

e entre nós e as palavras, o nosso dever de falar 

Entre nós e as palavras 

Mário Cesariny 
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Aos oito anos, Cosette já havia sofrido tanto que às vezes parecia uma velha. 

Tinha uma mancha negra no olho, de um murro dado pela senhora Thénardier. 

Entre outros trabalhos cansativos, era responsável por buscar água na fonte. A 

aldeia de Montfermeil, encravada em um bosque, tinha escassez de água. Era 

preciso ir buscá-la a lugares distantes. 

Cosette tomava cuidado para encher os jarros, as garrafas e o barril da estalagem 

durante o dia. Morria de medo de ir ao bosque na escuridão. 

Certa noite, a água do barril acabou. Chegaram mais quatro viajantes. Um insis-

tiu, zangado: 

— Não deram água ao meu cavalo! 

Cosette, que estava escondida em baixo da mesa, pôs-se para fora. Garantiu: 

— O cavalo bebeu sim. Quem serviu fui 

eu. 

— Tão pequena e capaz de inventar uma 

mentira tão grande! — reclamou o 

homem. 

— Vamos, preguiçosa, vá dar água ao 

cavalo! — exigiu a Thénardier. 

— A água acabou. 

— Pois vá buscar à fonte! 

Cosette pegou num balde quase do tama-

nho dela. A Thénardier deu-lhe uma moe-

da. 

— Na volta, traga pão! 

Lá fora, havia uma feira de Natal com bar-

racas até à igreja. Numa delas, havia uma 

boneca de louça. Para Cosette, a mais lin-

da do mundo. Tinha um vestido de seda 

cor-de-rosa, cabelos de verdade e olhos 

esmaltados. Sozinha, parou em frente à 

barraca encantada com a boneca. A Thénardier saiu, ameaçando: 

— Ainda está aí? Vá logo, monstrinho! 

Cosette saiu a correr, quase tropeçando no enorme balde. Entrou no bosque. 

Tinha muito medo. Vontade de chorar. Na fonte, ao encher o balde, não percebeu 

que a moeda caiu de seu bolso. Exausta, deitou-se um pouco, fechou os olhos. 

Despertou com o frio. De tanto medo, só pensava em atravessar o bosque depres-

sa. 

Voltar para a aldeia. Ergueu o balde. Após alguns passos, parou, sem ar. Andou 

mais um pouco. Descansou novamente. De novo, ergueu o balde, andando com 

dificuldade. 

A Boneca de Loiça 

Vitor Hugo, escritor e  poeta francês do séc. 

XIX 
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De repente, não sentiu mais o peso. A mão de um homem, enorme, segurava a 

alça. Era alto e forte. Tinha cabelos brancos. Andar firme. Cosette não se assustou. 

— Minha filha, este balde é pesado demais para ti. Eu levo — disse o homem. 

Cosette largou o balde, aliviada. 

— Que idade tens tu? 

— Oito anos. 

— Tu tens mãe? 

— Não sei. As outras meninas têm, mas eu não. Acho que nunca tive. 

O homem pôs as mãos nos ombros da menina. Tentou ver seu rosto na escuridão. 

— Qual é o teu nome? 

— Cosette. 

O homem teve como que um choque elétrico. Pegou no balde e continuou a 

caminhar. Perguntou: 

— Quem te obrigou a vir buscar água no bosque a esta hora da noite? 

— A senhora Thénardier, dona da estalagem. 

— Da estalagem? Então ensina-me o caminho. É lá que vou pernoitar. 

Cosette acompanhou o homem. Sentia esperança, sem saber por quê. 

Vitor Hugo, Os Miseráveis 

Aqui, na Terra, a fome continua, 
A miséria, o luto, e outra vez a fome. 
 
Acendemos cigarros em fogos de napalme 
E dizemos amor sem saber o que seja. 
Mas fizemos de ti a prova da riqueza, 
E também da pobreza, e da fome outra vez. 
E pusemos em ti sei lá bem que desejo 
De mais alto que nós, e melhor e mais puro. 
 

No jornal, de olhos tensos, soletramos 

As vertigens do espaço e maravilhas: 

Oceanos salgados que circundam 

Ilhas mortas de sede, onde não chove. 

Mas o mundo, astronauta, é boa mesa 

Onde come, brincando, só a fome, 

Só a fome, astronauta, só a fome, 

E são brinquedos as bombas de napalme. 

Fala do velho do Restelo ao astronauta  

José Saramago 
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Então chegou a república. Ganhavam os homens doze ou treze vinténs, e as mulhe-

res menos de metade, como do costume. Comiam ambos o mesmo pão de bagaço, os mes-

mos farrapos de couve, os mesmos talos. A república veio despachada de Lisboa, andou de 

terra em terra pelo telégrafo, se o havia, recomendou-se pela imprensa, se a sabiam ler, 

pelo passar de boca em boca, que sempre foi o mais fácil. O trono caíra, o altar dizia que 

por ora não era este reino o seu mundo, o latifúndio percebeu tudo e deixou-se estar, e um 

litro de azeite custava mais de dois mil réis, dez vezes a jorna de um homem. 

Viva a república, Viva. Patrão, quanto é o jornal agora, Deixa ver, o que os outros 

pagarem, pago eu também, fala o feitor, Então quanto é o jornal, Mais um vintém, Não 

chega para a minha necessidade, Se não quiseres, mais fica, não falta quem queira, Ai 

minha santa mãe, que um homem vai rebentar de 

tanta fome, e os filhos que dou eu aos filhos, Põe - 

-nos a trabalhar, E se não há trabalho, Não faças 

tantos, Mulher, manda os filhos à lenha e as filhas 

ao rabisco da palha, e vem-te deitar, Sou a escrava 

do senhor, faça-se em mim a sua vontade, e feita 

está, homem, eis-me grávida, pejada, prenhe, vou 

ter um filho, vais ser pai, não tive sinais, Não faz 

mal, onde não comem sete, não comem oito. 

Então, porque entre o latifúndio monárquico e o 

latifúndio republicano não se viam diferenças e as 

parecenças eram todas, porque os salários, pelo 

pouco que podiam comprar, só serviam para acor-

dar a fome, houve aí trabalhadores que se junta-

ram, inocentes, e foram ao administrador do conce-

lho pedir melhores condições de vida. Alguém de 

boa letra lhes redigiu a petição, notando as novas alegrias portuguesas e esperanças popula-

res filhas da república, muita saúde e fraternidade, senhor administrador, cá ficamos à 

espera da resposta. Despedidos os suplicantes, Lamberto Horques sentou-se no seu cadei-

rão hanseático, profundamente meditou sobre o que convirá ao bem das fazendas, a sua 

própria e a pública administrada, e, tendo corrido os olhos pelas cartas onde estavam mar-

cadas as herdades, assentou o dedo na mais bem provida de gente e chamou o comandante 

da guarda. Pertencera este à polícia civil, e era uma marcial figura no seu uniforme novo, 

de memória curta e portanto já deslembrado do tempo em que usara a fita azul e branca na 

manga esquerda. Por seu zelo e vigilância soubera Lamberto que os camponeses andavam 

agitados, protestavam contra as geiras e outras servidões, reclamavam contra o mau passa-

dio a que eram condenados por impostos e tributações várias, o que, enfim, mais ou menos 

se exprimia na petição em tom de comedimento, talvez para disfarçar outras piores inten-

ções. Por todas as herdades corria um vento mau de insurreição, um rosnar de lobo acuado 

Os Escravos do Senhor 

José Saramago, Prémio Nobel da Lite-

ratura , 1998 
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e faminto que grande dano causaria se viesse a transformar-se em exercício de dentes. 

Havia pois que dar um exemplo, uma lição. Terminada a conferência, recebidas as ordens, 

retirou-se o tenente Contente, deu de pala e calcanhares, e na parada mandou tocar a bota-

sela. Ali se aprumou a guarda nacional republicana, de sabre ao lado e rédea tesa, brilhante 

de arreios, bigode e crina, e tendo chegado Lamberto à janela de câmara, saudou a guarda a 

autoridade e fez esta adeuzinho com as pontas dos dedos, reunindo assim num só gesto 

afecto e disciplina. Feito o que a seus aposentos se recolheu e mandou chamar sua esposa, 

com quem folgou. 

Eis que voa a guarda nacional republicana por esses campos fora. Vão a trote, a 

galope, bate-lhes a sol nas armaduras, fraldejam as gualdrapas nos joelhos das bestas, ó 

cavalaria, ó Roldão, Oliveiros e Ferrabrás, ditosa pátria que tais filhos pariu. À vista está a 

herdade escolhida, e o tenente Contente man-

da desdobrar o esquadrão em linha de carga, e, 

à ordem do cornetim, a tropa avança lírica e 

guerreira, de sabre desembainhado, a pátria 

veio à varanda apreciar o lance, e quando os 

camponeses saem das casas, dos palheiros, 

dos lugares do gado, recebem no peito o peito-

ral dos cavalos e nas costas por enquanto as 

pranchadas, até que Ferrabrás, excitado como 

boi picado de mosca, roda o punho do sabre e 

cerce corta, talha, pica, cego de raiva, porquê 

não sabe. Ficaram os camponeses estendidos 

naquele chão, gemendo suas dores, e recolhi-

dos aos casebres não folgaram, antes cuidaram 

das feridas o melhor que puderam, com gran-

de gasto de água, sal e teias de aranha. Mais 

valia morrer, disse um. Só quando a hora che-

gar, disse outro. 

Já lá vai adiante o esquadrão da guarda, 

amorosa filha desta república, ainda os cavalos tremem e a espuma fica pelo ar em flocos 

repartida, e agora passa-se à fase do plano da batalha, é ir por montes e montados em rusga 

e caça aos trabalhadores que andam incitando os outros à rebelião e greve, deixando os tra-

balhos agrícolas parados e o gado sem pastores, e assim foram presos trinta e três deles, 

com os principais instigadores, que deram entrada nas prisões militares. Assim os levaram, 

como a récua de burros albardados de açoites, pancadas e dichotes vários, filhos da puta, 

vê lá onde é que vais dar com os cornos, viva a guarda da república, viva a república da 

guarda. E iam presos os camponeses, cada um em suas cordas, e todos a uma corda só, 

como galés, que isto tem de se compreender, pois são histórias de épocas bárbaras, do tem-

po de Lamberto Horques Alemão, século quinze, não mais. 

José Saramago, Levantado do Chão 
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É tão depressa noite neste bairro 
Nenhum outro porém senhor administrador 
goza de tão eficiente serviço de sol 
Ainda não há muito ele parecia 
domiciliado e residente ao fim da rua 
O senhor não calcula todo o dia 
que festa de luz proporcionou a todos 
Nunca vi e já tenho os meus anos 
lavar a gente as mãos no sol como hoje 
Donas de casa vieram encher de sol 
cântaros alguidares e mais vasos domésticos 
Nunca em tantos pés 
assim humildemente brilhou 
Orientou diz-se até os olhos das crianças 
para a escola e pôs reflexos novos 
nas míseras vidraças lá do fundo 

 
Há quem diga que o sol foi longe demais 
Algum dos pobres desta freguesia 
apanhou-o na faca misturou-o no pão 
Chegaram a tratá-lo por vizinho 
Por este andar… Foi uma autêntica loucura 
O astro-rei tornado acessível a todos 
ele que ninguém habitualmente saudava 
Sempre o mesmo indiferente 
espectáculo de luz sobre os nossos cuidados 
Íamos vínhamos entrávamos não víamos 
aquela persistência rubra. Ousaria 
alguém deixar um só daqueles raios 
atravessar-lhe a vida iluminar-lhe as penas? 

Ruy Belo, in Aquele Grande Rio Eufrates 

Ruy Belo 
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Se há uma vida a cumprir em unidade, 

se cada qual, dentro do seu mundo, é 

uma positividade sem margens – toda a 

vida está certa, para aquele que a vive, 

dentro da ilusão ou do erro. Por isso nós 

conhecemos, fora do que nos oprime ou 

deseja oprimir, uma certa tolerância 

fatigada ou fraterna. Irmãos de uma só 

comunidade, esta que se limita no nas-

cer, no morrer, na angústia de uma 

redenção qualquer, é bom quem nos 

reconheçamos sob o mesmo império de 

uma mesma lei – é bom que um olhar 

de concórdia nos dê o que puder de 

reconforto e de encorajamento.  

A chuva, que voltou, abranda agora na 

rua e na minha memória. Calma, cai 

agora sem a vergasta do vento, como o 

eco de uma resignação. Ouço-a num 

recanto de mim, onde um instante se 

revela o início de uma paz final, não 

decerto a que imagino dentro da tua 

evidência, meu amigo, mas essa outra 

que emerge de um profundo cansaço – a 

única talvez que a vida tem para dar-nos 

a quantos de nós? Se ela nos traz, 

porém, os sinais da aceitação dos limi-

tes da nossa condição, não é inteira-

mente inútil, nem a forma, decerto, de 

uma resignação vencida. 

Excerto de uma “carta ao futuro” 

Virgílio Ferreira 

Virgílio Ferreira 
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