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Às vezes pela alta noite não ouvis 

vozes destemperadas que turbam o 
silêncio da solidão? Pois são almas 
penadas que andam purgando pela 

terra seus malefícios. 
INÉDITOS PORTUGUESES3 
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[63]4 — Pois que, Antônio! Dir-se-á que tu, a goela mais parlante que o 

sol cobre, estejas aí a resmungar monossílabos como um Inglês bêbado? — 

_________________________ 
 

1 MAGALHÃES, Couto de. O estudante e os monges. In: BATALHA, Maria Cristina; FRANÇA, Júlio; 
SILVA, Daniel Augusto P. (org.). Páginas perversas: narrativas brasileiras esquecidas. 1. ed. Curitiba: 
Appris, 2017. p. 63-71. 

2 Nota do Autor. A vida do estudante de São Paulo é uma coisa sui generis que nada tem de comum 
com a do estudante europeu, e por isso oferece muitos quadros originais. Na Europa, o estudante 
acomoda-se em um hotel do mesmo modo que um negociante; frequenta bailes, aparece no mundo 
como qualquer outro moço. Esta família especial que nós constituímos aqui nas nossas repúblicas 
não tem semelhante, ao menos naquelas universidades cujos costumes me não são desconhecidos. 
Na Europa, as comodidades da civilização, o luxo, os mil divertimentos, absorvem o resto de tempo 
que não é empregado nos livros: aqui não sucede o mesmo; o spleen, tão bem caracterizado pela 
palavra cinismo, obriga-nos a fazer da conversação um elemento da vida moral e a buscar nela a 
compensação de outros divertimentos: estas e outras considerações moveram-me a escrever, nas 
férias de 1857 a 1858, alguns contos que, ao mesmo tempo que refletissem o doméstico de nossa 
vida, fossem também uma espécie de crônica de algumas tristes histórias que aqui têm tido lugar: 
este é o primeiro ensaio, e como tal tem direito a esperar do leitor alguma benevolência. 

3 Referência à coleção de Inéditos Portugueses dos séculos XIV e XV, copiados dos manuscritos 
cistercienses do Mosteiro de Alcobaça pelo frade Fortunato de São Boaventura, e publicados em 
1829, em Portugal. O trecho supostamente citado pelo autor na epígrafe do conto não foi, 
contudo, encontrado em nenhum dos três volumes da obra. É possível que Couto de Magalhães 
tenha inventado a passagem, a fim de estabelecer uma relação de verossimilhança com o 
manuscrito misterioso apresentado no conto. 

4 Os números entre colchetes referem-se aos números das páginas do livro. 
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disse Paritá a um moço moreno e de cabelos longos; era o poeta de 

comitiva — um sonhador crente neste século de gastrônomos e descridos. 

— Estava a recordar-me dum manuscrito que encontrei na biblioteca 

do Mosteiro de São Bento. 

— Era algum conto interessante? Quem sabe se não foste lá buscar 

alguma crônica de Cister5, algum Eurico6? 

— Não — enganas-te; tenho mais senso do que isso, sei perfeitamente 

que esses homens, se é que os houve, são raros. Mas o que é fato é que é um 

conto interessante, cuja cópia eu tenho.  

— Tens aí? — perguntaram a um tempo os companheiros de viagem. 

— Não, mas é como se o tivera, porque sei-o perfeitamente de cor. 

[64] — Conta-nos isso, poeta; um conto de estudante encontrado em 

biblioteca de frades! A fé que deve de ser coisa curiosa. É negócio de 

milagres? 

— Não, mas há duendes na história. 

Paritá não gostou da notícia, porque não era em nada amigo de 

semelhantes coisas; dizia que não acreditava em almas penadas, mas que não 

era prudente gracejar em tais assuntos. Ter-se-ia oposto à narração se 

porventura não receasse despertar contra si as línguas assaz móveis de seus 

companheiros, e, demais, as instâncias dos outros para que Antônio narrasse 

o fato concorreram para que ele fizesse das tripas coração, como tão 

ingenuamente diz o povo, e se resignasse a ouvir o conto. 

_________________________ 
 

5 Obra de crônicas historiográficas escrita no final do século XVI, de autoria do monge e historiador 
português Bernardo de Brito.  

6 Eurico, o Visigodo, personagem histórico romanceado por Alexandre Herculano, em Eurico, o 
presbítero (1844). 
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— Era um papel velho, de letra tão amarelada, e tão roído de traças que 

despertou-me a curiosidade de interpretá-lo, e por Deus que me não 

arrependi. Está escrito em português velho: querem vocês que eu repita as 

palavras do original, ou que repita pelas minhas? 

— Pelas do original, disseram todos em coro. 

Não sei o porquê, mas é certo, que as narrações do passado perdem sua 

graça e energia se as traduzimos em frase moderna. Antes o antigo rude e 

grosseiro do que o moderno-gamenho e polido; há uma espécie de mistério 

naquele modo de falar de outrora, que encanta extremamente; a imaginação 

voa mais livremente, e com essa linguagem, que já não é comum, ela ergue 

diante de si as raças que já não vivem, e o espírito embalado pelo sonoro 

dessa língua ainda a meio selvagem sonha diante de si esses castelos 

vaporosos e belos que chamam-se — o romance. Esses editores desalmados 

dos poetas portugueses, que corrigiram o texto antigo de Cristóvão Falcão7, 

Gil Vicente e Bernardim Ribeiro8, fizeram o mesmo que os Vândalos com os 

edifícios romanos. Quiseram emendar — doidos! — aquilo que eles tinham 

de mais precioso: a singeleza e o selvagem que existia nessas eras de crença 

e verdade. Oh, A. Herculano e Garret, quantas maldições vos não mereceram 

esses descabelados Aristarcos9, da Fênix10 e do Góngora? Os moços tiveram 

pois razão em exigir que a narração fosse feita nas palavras com que se 

achava ela no manuscrito. 

_________________________ 
 

7 Cristóvão Falcão (1512?-1557?), poeta e diplomata português. 
8 Bernardim Ribeiro (1482-1552), prosador e poeta português. 
9 Referência ao gramático grego Aristarco da Samotrácia (séc. II a.C.), bibliotecário da Biblioteca de 

Alexandria e crítico ferrenho das epopeias homéricas. O antropônimo foi dicionarizado, passando 
a se referir a críticos de grande severidade, mas reconhecidos por sua justiça e coerência. 

10 Referência a Fênix Renascida, cancioneiro seiscentista português, publicado em cinco volumes.  
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[65] — Mas... És um verdadeiro original, Antônio. Como é que te foste 

meter com os frades de São Bento? 

— Nada mais simples, caro mio. Tive um dia de falar com o abade; entrei 

lá, e senti tanta paz e solidão naquele recinto, que malgrado a minha 

prevenção contra conventos, senti-me magnetizado por aquelas arcadas 

solitárias, e aqueles mudos salões. Comecei a cismar, tinha há pouco lido as 

obras de A. Herculano, e as cenas cheias de encanto ou horror que ele tão 

habilmente coloca diante do leitor passaram-me diante dos olhos como se 

foram presentes. Manifestei ao bom velho o prazer que sentia em estar ali e 

interroguei-o sobre o passado desses muros. Ele simpatizou-se comigo e 

convidou-me para aparecer por lá, e franqueou-me a biblioteca. Foi numa 

das tardes que passávamos juntos, mas solitários, a conversar e a ler, que 

esbarramos com o poento manuscrito de almas penadas de que há pouco 

vos falei. 

— És mesmo um esdrúxulo ao gosto de Hoffmann, meu caro Antônio. 

Está bom; emborca essa erma garrafa que tem ainda um pouco de sangue, e 

repete-nos o conto, tendo o cuidado de esporar o teu burro porque já é 

noite, e as nuvens prometem chuva. 

O moço não se fez rogar; virou a garrafa, apertou o longo capote de 

viagem, porque começava assoprar um nordeste gelado; os companheiros 

fizeram o mesmo. 

— Começarei por dizer-vos que eu não creio em almas do outro mundo, 

disse ele. 

— É judiciosa a reflexão, tornou-lhe Paritá, mas espora o burro e vamos 

ao conto. 

— O manuscrito encontrado lá rezava o seguinte: 
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“Demônios vagueiam pelo mundo, e não há aí quem o possa negar; se 

não tomam hoje a forma de morcego, de cão tinhoso, ou de bode é... Nem eu 

vo-lo poderei dizer; mas o certo é que por aí correm e tripudiam por sobre 

os cemitérios alta noite, quando o céu é triste e a terra é muda. Se não 

aparecem mais quando somos acordados é que Deus, nosso Senhor, se 

amerceou de nós. 

“Hoje creio que não lhes é mais permitido usarem dessas formas 

tangíveis ou sutis, pois que fácil coisa não era o distingui-los, sendo como 

eram tão vezeiros e ardilosos em suas traças. 

[66] “Muito amavam eles as formas de alimárias selvagens e domésticas, 

como é dito nos santos livros, naquela edificante história dos porcos que 

vazaram-se no mar, a ver se apagavam o fogo que lhes havia acendido dentro 

da pele. Assim como se os povos pulem, assim tão bem eles se civilizam; cada 

vez são mais sutis as traças que armam, e é por isso que os Santos Padres tanto 

aconselham o sinal da cruz. 

“Perros, porém, são eles; não cedem com duas nem três razões... E não 

há meio ao qual se não socorram para empalmar as almas dos fiéis e justos, 

para deitá-las sobre brasas nos infernos, vazá-las de lado a lado com espetos 

vermelhos de quentes, derramar-lhes chumbo quente pelas goelas, e 

quejandas judiarias, como é hoje sabido pelo que referem as almas penadas 

que por grã mercê de Deus conseguem de lá sair para cumprir penitências. 

Com o serem leões sangrentos e famintos não deixam de tomar a pele da 

raposa, ou de mansas ovelhas para mais facilmente nos enganar. E se se não 

nos atrevem arca por arca, fazem-no pior, porque o homem deixa-se mais 

levar por brandas mostras que por força. É assim que debuxam traças, 
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armam laços, preparam malefícios, e todo o al11 conhecido, que não há evitar 

quando a sina nos depara com um que seja renitente. E o lugar onde Satanás 

se embetesga hoje mais comumente é nos cofres de dinheiro, nas bebidas e 

até nos brandos rostos de donzelas; há ainda quem não duvida afirmar que 

ele passeia muitas vezes pelo mundo debaixo dos bentos hábitos dos padres 

e monges; digo-vos isto porque houve ali uma história que o prova, e que 

passo a narrar; estes exemplos edificam o espírito e fazem conhecer-nos 

como a perdição eterna está tão perto dos prazeres da terra e da carne. 

“Era uma noite... E há já crescido número de anos sobre um século. 

Tinham-se alevantado a pouco os conventos dos jesuítas aqui nesta terra. 

Uma noite pois viram sair do convento dois monges, os quais, seguindo pela 

rua fora, entraram na casa de duas barregãs que escandalosamente viviam 

ali em pecado mortal ao pé da casa de Deus. Que leigos frequentem 

crapulosas casas, é o que em idade nenhuma espantou; mas que homens 

santos, votados a Deus por juras e promessas indissolúveis, é o que não 

achamos escrito em crônicas, e é o que espanta ainda aos corações mais 

avezados ao vício; porque se, por leveza, [67] desculpamo-nos crimes e 

vícios em nós, somos as mais das vezes severos para com os outros — 

enxergando assim pequenos ergueiros ao de cima de suas vistas sem sentir 

a trave que nos tapa a nossa. 

“Entraram os dois santos homens na casa das perdidas pela volta da 

meia-noite. 

“Em vez das duas barregãs, encontraram porção delas e de libertinos 

que se tinham reunido, a fim de ajuntar ao prazer da devassidão o da 

comezaina e companhia numerosa nas quais sente-se menos a voz do 

_________________________ 
 

11 Palavra do português arcaico equivalente a “o mais”, “o resto”. 
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remorso, porque o exemplo dos outros nos assegura mais naquilo que 

fazemos. Estas e quejandas casas são outras tantas armadilhas que arma o 

cão tinhoso — o qual, apesar de ter perdido a formosura, e alguns outros 

atributos da essência angélica, ficou-lhe, contudo, a inteligência de muito 

superior à humana — a qual, voltada agora para a maldade, encontra sempre 

fáceis recursos e felizes traças com que obstrui o caminho da salvação e 

aformoseia o do mal. 

“Entraram pois os dois monges para o prostíbulo. Suas sotainas pretas — o 

cinto de esparto e o largo sombreiro deram aos libertinos vasta matéria para 

riso e pilhérias. As prostitutas faziam coro de riso a cada um dos apupos e 

monquices12 que salteavam os frades. Estes, porém, se não desconcertaram; 

permaneceram mudos e esperaram que passasse aquele primeiro ímpeto de 

alegria. 

“Riram largamente; como, porém, todas as coisas humanas têm um fim, 

e nomeadamente aquelas que são alegres, passou-se pouco a pouco aquela 

cachinada. Os frades riram-se então, e, deles, o que pelo gesto parecia mais 

autorizado, tirou da manga uma bolsa que, pelo volume, mostrava estar 

largamente abastecida, atirou-a sobre a mesa e disse: é para as duas que 

primeiro abandonarem seus amantes. As mulheres vacilaram por um pouco; 

mas aquele tinir das moedas é tão suave para peitos acostumados a 

mercarem-se que não houve resistir por muito tempo. A princípio uma, logo 

outra, e depois todas investiram para o bufete.  Uma só permaneceu com 

seu amante; era ele um estudante pálido e magro, que não havia rido dos 

frades e que, pelo semblante, mostrava estar a contragosto naquela reunião. 

_________________________ 
 

12 Possível neologismo. No contexto, parece ser equivalente a “macaquices”. 



Tênebra 
tenebra.org 

 

[68] “Os libertinos ficaram estáticos, e no gesto de mais de um deles 

desenhou-se a cólera. O frade, em vez de duas, vendo tantas vir, pôs a mão 

sobre a bolsa e, com um riso irônico atirado aos amantes, disse-lhes:  

“‘Esperai, senhoras; sois em número demasiado para nós dois. Eu não 

desejo quebrar vossas fidelidades tão férreas inutilmente. Permitir-me-ei 

que escolha entre vós. Pertence a bolsa a estas duas’; as outras corridas de 

vergonha se foram sentar.  

“Palavras não eram ditas pelo frade e dois punhais vibraram-se-lhe 

pelas costas. Eram os dos dois moços, cujos eram as barregãs que ele 

escolhera. Como, porém, se dessem sobre mármore duro ou aço polido, 

resvalaram por elas abaixo. Os frades voltaram-se e, com aquele riso que 

traduz a um tempo o escárnio e o desprezo, esmagaram aos dois jovens: 

“‘Somos mais acautelados do que pensáveis, senhores.’ E deram duas 

estrepitosas gargalhadas vendo o enfiamento dos mancebos. Houve quem 

sentisse algumas pequenas centelhas voarem-lhes das fauces naquele rir; 

como eram, porém, tenuíssimas, não fizeram mossa e quem as viu julgou 

ter-se enganado. 

“Um profundo silêncio seguiu-se a esta cena, como era natural. Aquele 

rir nervoso dos frades fez estremecer a muitos. A voz do padre quebrou-o 

finalmente: 

“‘Não devemos por isso zangar-nos. Supondo que um negociante nos 

vem oferecer um qualquer objeto de uso doméstico: vós ofertais 3 cruzados 

e eu oferto 6; é natural que o objeto me fique pertencendo.’ 

“As mulheres não gostaram muito da comparação; ficaram, porém, 

silenciosas: o frade inspirava já um quer que seja de medo. 
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“‘Portanto’, continuou ele, ‘sejamos amigos ao menos por esta noite; 

porém, depois... o futuro é de Deus ou do diabo, e que nos importa o futuro? 

Irmão Baltazar, dá-nos de beber, que trago a goela seca como a do perro de 

um filho de Mafamede13’; o outro frade tirou de debaixo da escura sotaina um 

garrafão e dois pichéis. A barregã dona da casa chamou por sua cuvilheira e 

mandou vir taças, comida e mais algumas garrafas. As concubinas e os 

mancebos repotrearam-se silenciosos em torno da mesa, à exceção, porém, 

do estudante que com sua amante permaneceram quedos em seus lugares 

como inteiramente alheios e separados daquele auto. 

[69] “O vinho que era em extremo generoso, como costuma sê-lo o de 

pessoas que fazem voto de abstinência perpétua, dissipou em pouco tempo 

aquela tristeza, que por causa das precedentes cenas tinha ganho a maior 

parte dos convidados. E sobreveio logo santa alegria que pouco a pouco se 

foi aumentando até que tudo remoinhou em cantares obscenos, palmas 

desabridas, ditos irreverentes e mais atos escandalizadores que costumam 

existir em semelhantes conjunturas. 

“E aquelas vestes pretas dos frades votados ao santuário contrastavam 

lugubremente com aquela cena de orgia e devassidão; e eles, os ministros 

do altar, eram os mais desenfreados campeadores. 

“Havia um como frenesi satânico naqueles convivas; quanto mais 

bebiam, mais sequiosos e ardentes se mostravam. O garrafão teve de ser 

surtido por mais de uma vez. A orgia ia-se cada vez tornando mais completa; 

depois das cantigas livres, vieram os ditos e as saúdes obscenas, que eram 

seguidas de tantos maiores aplausos quanto mais terríveis eram. Assim 

como o paladar se gasta quando a sobriedade nos não regula a comida, assim 

_________________________ 
 

13 Maomé. 
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também o espírito se vai morrendo com os gozos demasiados: e assim como 

aquele, depois de estragado, não pode gozar senão dos manjares carregados 

de acres temperos, assim este, com o longo roçar do vício, fica como 

insensível aos pequenos crimes e só anela os que produzem violentos abalos 

em suas sensibilidades embotadas. Foi assim que aqueles ditos foram pouco 

a pouco parecendo leves, de tal sorte que as mais medonhas blasfêmias já 

eram ouvidas sem aplauso. Então o frade levantou-se e, com o gesto 

arrebatado, arrancou do peito a cruz que nele trazia, atirou-a sobre a mesa, 

e, tomando uma taça, bradou:  

“‘À saúde do primeiro que cuspir sobre aquele crucificado...’ Diante deste 

extremo de pecado, os libertinos vacilaram, não por amor de Deus, mas pelo 

medo que dele ainda conservavam, porque é de saber-se que os malvados não 

veem no Senhor a fonte da bondade e se o respeitam algumas vezes é menos 

por um natural movimento dos bons instintos do que por verem o inflexível 

juiz que os há de um dia punir. O frade lançou-lhes um olhar de desprezo e 

cuspindo em cima desatou a rir tão descompassadamente que as carnes se 

arrepiariam a outros que não fossem libertinos e perdidos. Foi um rir tão de 

febre que pouco a pouco foi ganhando aos libertinos, elevando-se logo uma 

grita tão geral que mais parecia coro de demônios entoando cantares pela 

perdição das almas do que rir de cristãos. 

[70] “Pela volta do quarto de matinas as barregãs e mancebos jaziam 

ébrios, uns, curvados sobre a mesa, outros, estirados pelo pavimento, onde 

resfolgavam tão felizmente como se aquilo fora sono de bem-aventurança. 

Só os dois monges veladores incansáveis estavam ali, de pé, com os olhos 

afogueados e o gesto medonho, continuando a beber e a blasfemar. 
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“Ficou dito que o estudante e sua amante se não meteram nessa cena. 

Na ocasião em que cuspiram na cruz, levantou-se ele e quis impedir, era, 

porém, tarde; contudo, tomou-a consigo e, vindo para o lugar onde até 

então tinha estado e tirando de seu fino lenço de cambraia, limpou-a 

cuidadosamente, dando grandes mostras de respeito; e, depois de ter 

beijado a imagem do Salvador pelos pés, levou-a ao pescoço, onde deixou-a 

dependurada. O monge que primeiro a havia deturpado lançou-lhe aí um 

olhar diabólico, que exprimia vingança de Satanás. 

“De ébrios, estavam, pois, todos dormindo; mas já não era tão pacífico 

o sono, porque aqueles peitos reduzidos a ânforas resfolgavam dificilmente 

e deixaram sair um som cavo e rouco. De quando em quando algum, opresso 

talvez por escuro pesadelo, balbuciava frases entrecortadas que eram baldas 

de sentido ou atirava ao céu uma blasfêmia. 

“O moço estudante velava, porém, com os dois monges; sentado e 

quedo, parecia esperar repousado o desenlace daquele auto. Quem estivesse 

acostumado a perceber pensamentos e paixões sem palavras, e que por um 

largo trato do mundo fosse avezado a soletrá-los na cor do semblante, na 

contração dos lábios ou no errar da vista, veria naquela pálida face do 

mancebo um não sei quê de tão triste e melancólico que era impossível fitá-lo 

sem que o coração se contraísse como ao peso de misteriosa recordação que 

causasse saudades. 

“Pela volta das três horas da noite, cantaram os galos; é essa a hora em 

que o sábio apaga sua lâmpada veladora para gozar do doce repouso que 

segue-se ao trabalho; nessa hora também os espíritos maus, duendes, 

vampiros, lobisomens e pálidas larvas deixam o mundo para, seguindo 

caminho de suas moradas, ir repousar em suas covas, ou adejar por sobre as 
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chamas do inferno, começando novas tropelias contra os pobres penados 

que lá jazem. 

“Os monges pararam, e em pé, hirtos como cadáveres, com os olhos 

profundos e chamejantes, àquela hora avançada da noite, eram medonhos 

de ver-se. 

[71] “Deram algumas badaladas no sino do próximo convento que 

chamavam para a oração. As figuras do monge tornaram-se então lívidas 

como cera, e começaram a crescer, e tanto que em pouco haviam quase 

tocado o teto. Suas unhas cresceram à proporção do corpo e curvaram-se, 

revestindo-se as mãos de um pelo negro que pareceram duas patas de 

enormes tigres; curvaram-se depois, cada um para sua barregã, como se 

fora para dar-lhes um beijo de despedida; ouviu-se um gemido cavo, e um 

soar sibilante como se o ar que respiravam vazasse por feridas do pescoço, 

e depois nada mais se ouviu. Os frades levantaram-se; tinham os lábios e as 

enormes unhas ensanguentadas. Com o olhar ameaçador, e com o passo 

hirto como sói ser o de larvas, investiram para o moço, e, quando iam 

pôr-lhe aquelas unhas sanguentas, ele, veloz, como quem de há muito 

esperava por aquela cena, desviou-se, e tomando da cruz que havia sido 

sacrilegiada, tocou as larvas, que deram um gemido tão profundo como se 

foram vazadas de lado a lado por acicalado punhal, e desapareceram pelo 

teto quais vãs sombras, dardejando sobre o moço um olhar de ódio feroz; o 

moço riu-se porque havia triunfado, e eis porque dizem que Satanás muito 

tem ainda que cursar e aprender para cinzar estudantes. 

“O moço ergueu-se então e acordou os outros para examinarem as 

duas mulheres. Seus corpos eram inertes e pálidos como quem não tinha 
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mais pinga de sangue, e só dos pescoços que foram trespassados desciam 

ainda algumas gotas como rubis líquidos. 

“Aqueles, que por acompanhar os monges, como eles, cuspiram na cruz, 

foram no dia seguinte confessar-se e, após dois anos de severa penitência, 

tomaram a benta estamenha de frades santos e morreram contritos. 

“Eis aqui o caso porque vos eu dizia que Satanás por vezeiro já não usa 

mais de forma de cão tinhoso e quejandas; toma algumas como a de homens 

votados a Deus, traça esta que é mais para se temer.” 

s 
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