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��CARLOS MAGNO: rei dos franceses e imperador do Ocidente. Viveu entre
742 e 814 e conquistou um vasto império, incluindo a Itália e a Espanha.
Apesar de ser um homem rude, sempre promoveu a cultura e as artes

��ROMÂNICO: estilo arquitetônico típico dos países latinos entre os séculos V e XII
��GÓTICO: estilo caracterizado pela forma ogival das abóbadas e arcos
�� INSCRIÇÃO: gravação na pedra, no metal etc
�� FATALIDADE: fatos determinados pelo destino; acontecimento nefasto; desgraça
�� FÉRTIL: criativo, produtivo, imaginativo

Introdução

Por volta de 1830, Victor Hugo aceitou a encomenda para escrever um romance
que tivesse por cenário a catedral de Notre-Dame, em Paris. Ele decidiu contar uma
história passada na Idade Média, no ano de 1482.

Nessa época, a capital da França já era uma grande cidade, formada por três
regiões: Cité, Ville e Université. A mais antiga era a Cité, situada numa ilha no meio do rio
Sena. Na margem esquerda do rio ficava a Université, bairro de faculdades como a
Sorbonne, onde viviam boêmios e estudantes. Na Ville, na margem direita, erguiam-se
inúmeros palácios, entre eles aquele onde funciona o Museu do Louvre.

Embora fosse a menor das três, a Cité era – e é até hoje – o coração de Paris. É
onde fica a imponente catedral de Notre-Dame, um dos cartões postais da cidade desde
que CARLOS MAGNO iniciou a construção da igreja. Ao longo dos séculos, ela sofreu
sucessivas reformas, de modo que sua arquitetura possui detalhes de várias épocas,
como ROMÂNICOS, GÓTICOS e outros. No século XV, época desta história, tão famosa
quanto a catedral era a sinfonia de seus sinos, apreciada por milhares de parisienses.

Em busca de inspiração para o romance, o autor disse ter explorado as centená-
rias paredes da igreja e achado uma INSCRIÇÃO esculpida em grego onde se lia:
“FATALIDADE”. Quem a teria feito? É provável que a inscrição existisse apenas na mente
FÉRTIL do escritor. As paredes de Notre-Dame foram rebocadas e raspadas tantas vezes
que seria impossível encontrá-la.

 Mas isso não importa. A história de Quasímodo, o sineiro corcunda de Notre-
Dame, que é marcada pela fatalidade, tornou-se desde sua publicação tão imortal quanto
a catedral que lhe serviu de palco.

A festa dos loucos

O dia 6 de janeiro de 1482 era uma data especial para os franceses. Nela,
comemoravam-se dois eventos: o Dia de Reis e a Festa dos Loucos.
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Bem cedo o povo já lotava as ruas para participar dos festejos, entre eles a queima
de fogos na praça de Greve e uma peça de teatro no Palácio da Justiça. Era nesse local,
depois da peça, que tradicionalmente se elegia todos os anos um novo rei dos loucos.
Dessa vez, esperavam-se convidados especiais: os embaixadores FLAMENGOS, que
tinham vindo a Paris para tratar do casamento do príncipe da França com a princesa de
Flandres, além do cardeal de Bourbon.

Os visitantes estavam atrasados. A multidão que ocupava o salão nobre do Palácio
começou a ficar impaciente. Os estudantes faziam a maior BALBÚRDIA, contando piadas
e gritando:

— Comecem logo a peça! Não queremos esperar os embaixadores!
O poeta Pierre Gringoire, autor da peça, não sabia o que fazer. Se iniciasse

a representação sem o cardeal, temia ser castigado, mas ficou com tanto medo
de que o povo destruísse o Palácio que decidiu correr o risco. A orquestra
começou a tocar, as cortinas do palco abriram-se e o público silenciou, parecendo
gostar do espetáculo.

Mas o sossego só durou alguns minutos. Logo um mendigo pôs-se a passar o
chapéu sujo entre os presentes, pedindo:

— Uma esmola, por favor! Sou aleijado, não estão vendo?
Os estudantes reconheceram Clopin, mendigo famoso na cidade.
— Ei, Clopin safado, você não é aleijado coisa nenhuma!

A peça continuou e, pouco depois, foi interrompida outra vez. Pierre Gringoire
ficou irritadíssimo. Mas, fazer o quê? Era a comitiva do cardeal que entrava para ocupar os
lugares de honra reservados ao CLERO. Mal se acomodaram, o porteiro anunciou os quarenta
e oito embaixadores flamengos, chamando-os pelo nome, um a um. Demorou uma eternidade.

— A peça! A peça! Queremos a peça! – gritava a multidão.
Pierre pediu aos atores para prosseguir, mas não foi ouvido. Uma grande confusão

instalou-se no recinto. Os estudantes berravam:
— Agora chega! Abaixo a peça! Não dá para entender nada!
O cardeal exigiu silêncio e mais uma vez a representação continuou. Dez minutos

depois, um comerciante que se apresentou como Jacques Coppenole atraiu a simpatia
da multidão ao subir no palco e propor:

— Senhores e senhoras, este teatro está uma chatice! Vim a Paris para me divertir
na Festa dos Loucos e eleger o novo rei! Sabem como fazemos a eleição na minha terra?
Os candidatos a rei põem a cabeça num buraco e fazem caretas. O que fizer a careta
mais feia é escolhido. Chega de peça! Abaixo a peça! Vamos começar agora mesmo a
eleição do rei dos loucos!

�� FLAMENGO: natural ou habitante de Flandres, região entre a França e a Bélgica
�� BALBÚRDIA: bagunça, confusão
��CLERO: classe dos sacerdotes e ministros católicos
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Para seu desgosto, Pierre Gringoire viu o público virar as costas para os atores no
palco e aceitar a sugestão de Coppenole. Quebraram o vidro de uma bonita ROSÁCEA
que havia sobre a porta, transformando-a no buraco onde os concorrentes a rei
começariam a fazer caretas.

De repente, a multidão emudeceu. A careta que apareceu no buraco era tão
horrenda que não parecia deste mundo. A boca era torta, com falhas entre os dentes; o
nariz era imenso; o olho direito se escondia atrás de uma verruga e o olho esquerdo
sumia junto da sobrancelha grossa. Pior que tudo era a expressão daquele rosto, um
misto de espanto, dor e malícia.

— Viva! Viva! Já temos o nosso rei! – gritou o público.
Os estudantes correram para carregá-lo e sair em passeata. Ficaram PASMOS ao

notar que a aparência do vencedor era aquela mesma. Ele não havia feito careta nenhuma.
— Parabéns! Você é a criatura mais feia que já conheci na vida! – disse Coppenole,

entusiasmado.
— É Quasímodo, o sineiro de Notre-Dame! – reconheceu a multidão. —  É o

corcunda da igreja! Já temos o nosso rei! E além de feio ele é surdo!
— Surdo?! Por Deus, então é o rei perfeito! – exclamou Coppenole.
Gostando de ser admirado, Quasímodo deixou-se levar. Os rapazes puseram uma

capa em suas costas, uma coroa de papelão em sua cabeça e o sentaram numa PADIOLA,
que foi erguida por doze estudantes. A passeata deu uma volta no Palácio da Justiça e
ganhou as ruas de Paris em alegre ALGAZARRA, como era o costume. No alto do seu trono,
sobre os ombros dos rapazes, o corcunda tinha um ar ao mesmo tempo orgulhoso e triste.

Desolado pelo fracasso da peça, Pierre Gringoire dispensou os atores e já ia embora
quando um folião voltou para avisar:

— A Esmeralda está na praça, pessoal! Peguem a escada e vamos lá!
Era a escada que levava ao palco. Os atores ficaram sem ter como descer. Todo

mundo se precipitou como pôde para deixar o Palácio.
— Malditos! Vão todos para o diabo! – esbravejou Pierre, enfurecido.

O poeta caminhou pela cidade apinhada de gente. Eram seis horas da tarde e já
estava escuro. Na verdade, ele não tinha para onde ir. Como voltar para casa, se devia
vários meses de aluguel e não ganhara nenhum centavo do público? Pierre pensou em
dormir num banco de pedra da rua Savaterie e dirigiu-se para lá. Na primeira esquina,
cruzou com a passeata do rei dos loucos. No meio da folia, os estudantes carregavam
Quasímodo cantando o tema musical de sua peça. Que grande ironia!

— Malditos parisienses! – desabafou o poeta. — Maldita festa!

��ROSÁCEA: vitral com ornamento em forma de rosa
�� PASMO: surpreso, admirado
�� PADIOLA: tabuleiro com varais que serve para transporte; maca
��ALGAZARRA: brincadeira, folia
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Já que não podia fugir dela, decidiu ir à praça de Greve. Ao menos lá havia uma
fogueira para se aquecer e talvez alguma migalha para comer. Porém a praça estava tão
cheia que Pierre não pôde chegar perto do fogo.

— Tanta gente só para ver a fogueira? – estranhou.
Logo entendeu o que atraía a multidão. Junto da fogueira dançava uma linda

jovem. Era morena, esbelta e graciosa. Sua saia rodada girava cada vez que ela levantava
os braços e batia no pandeiro. As pernas bem torneadas e os cabelos negros, caindo
sobre os ombros nus, davam à figura um toque de magia. Tratava-se de uma cigana,
Pierre não teve dúvida.

Fascinado pela moça, esqueceu-se do frio e da fome. E ele não era o único. Em
todos os olhares presentes havia um brilho especial. Num canto da praça, um homem
CALVO e AUSTERO observava atentamente a bailarina de dezesseis anos, que de repente
pôs-se a chamar:

— Djali! É a sua vez agora. Venha cá, Djali!
Uma cabra branca com patas douradas atendeu ao chamado. Trazia uma coleira

também dourada e começou a fazer gracinhas.
— Que dia é hoje, Djali? – perguntou a dançarina.
A cabra bateu seis vezes no pandeiro, indicando o dia seis.
— Que horas são, Djali?
Ela bateu sete vezes no pandeiro. O relógio da praça deu exatamente sete

badaladas. A multidão entrou em delírio, aplaudindo a dupla:
— Viva Esmeralda! Viva Djali!
— Feitiçaria! É uma bruxa! – disse o homem de aparência LÚGUBRE.
Esmeralda estremeceu. Aquele homem sempre a perseguia. Por quê? Era hora de

encerrar o espetáculo. Passou graciosamente o pandeiro entre o público e todos lhe deram
moedas. Pierre Gringoire apalpou os bolsos em busca de um trocado e ficou roxo de vergonha
ao encontrá-los vazios. Foi salvo do vexame pelos gritos estridentes de uma mulher:

— Ainda não foi embora, cigana assassina?
A voz assustou Esmeralda e divertiu a criançada, que a reconheceu.
— É a louca de Tour-Roland! Deve estar com fome. Vamos levar uns restos de

comida para ela.
Atrás das grades do porão de uma casa em ruínas, uma velha DESGRENHADA e

em farrapos agarrou os alimentos que as crianças jogaram e continuou xingando a cigana.
Pierre lembrou que também estava faminto e aproveitou a confusão para escapar. Como
iria comer? Onde iria dormir?

��CALVO: careca
��AUSTERO: grave, sério
��LÚGUBRE: sinistro
�� DESGRENHADA: descabelada
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A cigana Esmeralda

Enquanto Pierre Gringoire deixava a Praça de Greve, a passeata dos loucos chegava
ali, no seu ponto final. Era uma festa popular, onde todos se misturavam. FIDALGOS,
estudantes, ladrões e vagabundos celebravam juntos o novo rei. A surdez não impedia
Quasímodo, o corcunda de Notre-Dame, de saborear a aclamação da multidão. Até
então, ele só sofrera humilhações e REPULSA. Era a primeira vez que se sentia admirado
e importante.

De repente, para surpresa geral, um homem aproximou-se do sineiro e arrancou
com violência sua coroa e seu manto. Era o mesmo homem que momentos antes havia
amedrontado a cigana.

— Mas esse é meu antigo mestre, D. Claude Frollo, pároco de Notre-Dame! –
exclamou Pierre Gringoire, que assistira à cena de longe. — Por que será que ele está
agindo assim?

Num gesto raivoso, o padre picou em pedacinhos a coroa de papelão e rasgou o
manto enfeitado com lantejoulas, que se espalharam no chão. Quasímodo ficou de joelhos
diante dele e inclinou-se com humildade.

Revoltados, os foliões resolveram defender o seu rei e prepararam-se para atacar
o padre. Vendo que este corria perigo, o corcunda colocou-se como um escudo na sua
frente, rangendo os dentes para quem ousasse se aproximar. A multidão não entendeu
nada. Como o sineiro podia proteger quem o DESTRONARA? D. Claude sacudiu o
corcunda e mandou-o voltar para Notre-Dame, caminhando, autoritário, ao seu lado.

O povo dispersou-se, desfez-se a passeata. Pierre ficou vagando sem destino,
pensando na estranha atitude do seu antigo mestre. Lembrou-se de como ele olhava
obsessivamente para a cigana. Nessa hora ouviu a voz de Esmeralda, cantando uma
doce canção para sua cabra. Viu as duas passar e resolveu segui-las. Afinal, não tinha
nada melhor para fazer...

A bela cigana caminhava decidida, com passos rápidos, como quem conhece
bem a cidade. Foi-se embrenhando por ruas e becos cada vez mais escuros e desertos.
A certa altura já não havia mais pessoas na calçada nem luzes nas casas. Pierre estremeceu
quando dois vultos saíram das sombras, agarraram Esmeralda e a imobilizaram. Ela se
debatia, sem poder se soltar.

— Socorro, guardas! – gritou Pierre.
Em seguida, avançou para enfrentar os homens. Um deles voltou-se e o poeta

levou um choque: era Quasímodo, o sineiro de Notre-Dame. O corcunda o golpeou
fortemente, deixando-o caído, e levou Esmeralda.

��FIDALGO: nobre
��REPULSA: nojo, asco
��DESTRONARA: tirara do trono
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Inesperadamente, um capitão da guarda real surgiu de uma travessa.
— Larguem já essa mulher, miseráveis!
Dizendo assim, o cavaleiro arrancou a moça dos braços do corcunda e colocou-

a sobre seu cavalo. Quasímodo foi cercado pelos soldados da tropa do capitão e
amarrado. O outro atacante sumiu na escuridão.

Na sela do militar, Esmeralda sentiu-se em segurança. Levantou os olhos para seu
salvador e, com meiguice, perguntou-lhe como se chamava.

— Capitão Febo de Châteapeurs, para servi-la! – disse ele.
— Muito obrigada!
E, antes que o cavaleiro fizesse um gesto, a cigana DESVENCILHOU-SE  como uma

flecha e desapareceu numa ruela. Febo mandou apertar bem as correias que prendiam
Quasímodo e levou-o para a prisão.

Tudo se passou tão depressa que, quando Pierre Gringoire voltou a si do desmaio,
viu-se ESTATELADO no chão, numa parte da cidade totalmente estranha para ele. Que
bairro seria aquele? Andou um pouco para tentar localizar-se. Um mendigo pediu-lhe
esmola e ele negou. Logo um segundo mendigo, COXO e MANETA, usando muletas, fez
o mesmo. O poeta apressou o passo para livrar-se dele e deu de cara com um terceiro
mendigo, dessa vez um cego. Pôs-se a correr e viu, com pavor, que os três o perseguiam.
O coxo, que por sinal corria muito bem, agarrou-o enfim numa esquina.

— Aonde você pensa que vai?
— Pois se eu nem sei onde estou!
— Está no Pátio dos Milagres.
— Ah, só podia ser! Nesta praça cegos enxergam e coxos são capazes de correr...
Os mendigos acharam graça na piada. O poeta olhou a praça. Havia várias fogueiras,

junto das quais grupos de homens e mulheres maltrapilhos falavam alto e se aqueciam.
Um dos mendigos gritou:

— Vamos levar o invasor ao nosso rei!
— Rei de vocês? Vocês têm um rei?
— Claro, lá está ele! – disse o homem, apontando a maior fogueira.
Pierre tentou se safar, mas os três o arrastaram. Ao chegar diante do rei, reconheceu

o mendigo Clopin, que pela manhã havia tumultuado a apresentação da peça teatral no
Palácio da Justiça.

— Qual é a sua defesa? – perguntou-lhe Clopin.
— Defesa? Mas se nem sei do que estou sendo acusado!

�� DESVENCILHOU-SE: escapuliu, safou-se
��ESTATELADO: caído, estendido no chão
��COXO: manco
��MANETA: pessoa a quem falta uma mão
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— Você invadiu nosso território e será castigado. A menos que seja um dos nossos:
ladrão, vagabundo ou mendigo. Por acaso é?

— Não tenho essa honra – respondeu Pierre.
— Então será enforcado.
Pelo tom de voz, Pierre notou que ele falava sério. Resolveu mudar de tática e

tentar ganhar a simpatia de Clopin:
— Perdoe-me, rei! Não se lembra de mim? Sou o autor da peça que...
— Daquela droga de peça? Mais um motivo para levá-lo à forca.
O poeta argumentou como pôde, disse que ESOPO e HOMERO também foram

vagabundos e que ele estava disposto a tornar-se um deles. Implorou por clemência,
mas não houve jeito... Até que Clopin comentou:

— Um momento, ia me esquecendo! Nunca condenamos um homem sem antes
saber se alguma mulher do nosso grupo aceita casar com ele. É sua única chance de
salvação. Tornar-se um vagabundo pelo casamento...

Pierre sentiu um alívio imenso. Mas poucas das mulheres presentes interessaram-
se pela oferta, achando-o feio demais. De repente, ouviu-se uma gritaria no Pátio dos
Milagres. Era Esmeralda e a cabra Djali que chegavam. Pierre já estava com a corda à
volta do pescoço.

— Ele vai ser enforcado, Clopin? – perguntou a cigana.
— Vai, irmã. A menos que você o queira para marido.
A bela jovem examinou um instante o poeta e disse:
— Sim, eu quero me casar com ele.
Tiraram Pierre do patíbulo, tão pálido e assustado que foi preciso sentá-lo para

não cair. Esmeralda entregou-lhe uma BILHA e mandou que a quebrasse. O noivo cumpriu
a ordem e a bilha se partiu em quatro.

— A partir de agora estão casados. Por quatro anos – disse Clopin.
Pierre Gringoire seguiu Esmeralda e a cabra como se estivesse dentro de um conto

de fadas. Chegaram ao quarto dela, quente e aconchegante. A cigana serviu-lhe uma
farta refeição, que ele devorou com SOFREGUIDÃO. Na hora de dormir, porém, ela
deixou claro que o queria bem longe.

— Só casou comigo para salvar-me da forca, então? – perguntou ele.
— Lógico que sim, não iria deixá-lo morrer.
— Podemos ser amigos, ao menos?
— Amizade, sim. Amor é outra coisa... – disse Esmeralda, sonhadora.

��ESOPO: escritor grego nascido em 620 a.C.; criou fábulas que são lidas até hoje
��HOMERO: o maior poeta grego da Antigüidade, autor da Ilíada e da Odisséia.

Viveu no século X a.C.
��BILHA: pote de barro para carregar e guardar água
�� SOFREGUIDÃO: avidez, pressa
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Pierre perguntou-lhe por que razão o corcunda a perseguira. A cigana disse que
não tinha a menor idéia dos motivos dele. Em seguida, Pierre quis saber como ela havia
se livrado de Quasímodo.

— Ah, Febo! – suspirou a cigana. — Febo, que lindo nome!

O julgamento de Quasímodo

Dezesseis anos antes desses acontecimentos, uma criança havia sido deixada na
banca de madeira do pátio de Notre-Dame. Era um DOMINGO DE QUASÍMODO.
Conforme o costume da época, depois da missa as mulheres foram ver as crianças
abandonadas. Ninguém se interessou por levar aquela horrenda criatura.

— Não é uma criança, é um monstro! – disse uma.
— É um ABORTO de macaco, Deus nos livre! – disse outra.
Um jovem padre que observava a cena e escutava os comentários das BEATAS

tomou uma decisão repentina.
— Vou adotar o menino – disse, pegando-o e levando-o consigo.
As mulheres cochicharam, horrorizadas. Já tinham ouvido falar que o tal padre,

Claude Frollo, era um feiticeiro. Devia ser mesmo, para ficar com o monstrinho! Mas o
religioso tinha razões que elas não conheciam.

Nascido numa família nobre, o padre havia sido um garoto triste, sério e
estudiosíssimo. Aprendeu latim, leis, teologia, medicina e artes. Aos dezoito anos já
cursara quatro faculdades. O saber parecia ser o objetivo de sua vida. Aos dezenove
anos, porém, tudo mudou:  Claude perdeu os pais na epidemia de PESTE que devastou
Paris em 1466 e teve de criar sozinho seu irmão pequeno, Jehan, que sobreviveu à
doença. A partir desse dia, decidiu consagrar seu futuro a ele e a Deus. Tornou-se padre
e, com vinte anos, já era o mais jovem dos capelães de Notre-Dame.

Naquele domingo, Claude Frollo sentiu o desprezo das mulheres pela criança
deformada e foi tomado pela COMPAIXÃO. O abandono e a miséria da criatura lembravam-
lhe a situação do irmãozinho. O padre emocionou-se com tanta deformidade: o menino
tinha as pernas tortas, a coluna dobrada, uma verruga no olho direito e a cabeça afundada
entre os ombros. Batizou-o de Quasímodo, não só por causa do dia em que foi encontrado
como para expressar seu caráter incompleto. Ele parecia quase um ser humano.

��DOMINGO DE QUASÍMODO: Pascoela, comemorada no domingo seguinte
ao da Páscoa

��ABORTO: feto que é expulso ou morre antes do parto
��BEATA: pessoa que vive na igreja; carola
��PESTE: doença infecto-contagiosa transmitida pelos ratos. Conhecida como

peste negra, devastou a Europa no século XV
��COMPAIXÃO: piedade, dó, comiseração
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Foi com muito custo que o padre ensinou o pequeno a falar, a ler e a escrever.
Criado dentro da catedral, Quasímodo tornou-se íntimo de sua arquitetura. Conhecia de
cor os corredores e, sobretudo, os sinos. Quando se pendurou pela primeira vez à
corda e fez soar os sinos, apaixonou-se  pela profissão de sineiro. Mas ela lhe traria um
novo INFORTÚNIO: seus tímpanos despedaçaram-se e Quasímodo ficou surdo.

 Tantas desgraças fizeram dele uma pessoa amarga e RESSENTIDA com o mundo.
Só se relacionava com a catedral e com D. Claude, por quem sentia uma gratidão e um
amor sem limites. Mas o padre, embora visto por todos como um sábio, tinha um lado
SOMBRIO. Talvez contribuísse para isso o fato de seu irmão Jehan não ter retribuído a
dedicação com que o criou e ter se tornado um jovem DEVASSO, ignorante e vagabundo.

Era Jehan quem, no Dia de Reis, havia liderado os estudantes que carregaram
Quasímodo pelas ruas de Paris. Um dia depois, o mesmo grupo, tendo à frente o mesmo
Jehan, lotava as galerias do tribunal para assistir ao julgamento do corcunda. Em apenas
vinte e quatro horas, a sorte do sineiro tinha dado uma reviravolta: na véspera, fora aclamado
rei dos loucos; agora estava algemado diante do auditor Florian, encarregado do processo.

Ninguém sabia que o auditor também era surdo, problema sério para quem tinha
por profissão fazer interrogatórios. Para disfarçar a surdez, ele decorava o nome e o
delito do acusado e tentava deduzir as respostas.

— Seu nome? – perguntou Florian a Quasímodo.
Como não ouviu nada, o sineiro ficou em silêncio. O auditor pensou que ele havia

respondido e continuou:
— Sua profissão.
Os estudantes deram-se conta do absurdo daquela situação – um surdo

interrogando outro surdo – e esforçavam-se para conter o riso.
— Muito bem. O senhor é acusado de desordem noturna, agressão a uma mulher

e desacato à autoridade dos guardas. O que tem a dizer em sua defesa? Senhor escrivão,
anotou tudo o que ele disse até agora?

Gargalhadas explodiram nas galerias do tribunal. O auditor imaginou que o público
ria de alguma resposta desaforada de Quasímodo e gritou:

— Por essa resposta você merece ser condenado à forca, imbecil.
As gargalhadas aumentaram mais ainda. Até o escrivão e os guardas riam. Só o

sineiro continuava sério, pois não tinha entendido nada. Furioso, o auditor perdeu o
controle e explodiu com Quasímodo:

— Sabe com quem está falando? Como pode desrespeitar o auditor de Châtelet?
Fique sabendo que eu, Florian Barbedienne, sou encarregado da Polícia Civil de Paris,

�� INFORTÚNIO: desgraça, falta de sorte
�� RESSENTIDA: amargurada, com raiva de tudo
��SOMBRIO: soturno, escuro
��DEVASSO: libertino
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das investigações de crimes e delitos, da limpeza das ruas, e além disso sou comissário
inquisidor, examinador e...

A platéia veio abaixo de tanto rir. O surdo que discursava para outro surdo não
compreendia por que o acusado olhava-o ESTUPEFATO, impassível, enquanto as galerias
vibravam de agitação. Nessa hora o juiz supremo de Paris, Robert d’Estouteville, apareceu
para salvar o auditor do ridículo. Quando notou a presença de seu superior, Florian
interrompeu o discurso e dirigiu-se respeitosamente a ele:

— Excelência, peço a pena máxima para o réu por desacato à justiça.
O juiz dirigiu-se a Quasímodo de um jeito tão firme e significativo, que este deduziu

que iria começar o interrogatório.
— Que delito você cometeu, seu patife?
— Quasímodo – disse, pensando que ele indagava sobre seu nome.

Os estudantes dobraram-se em gargalhadas de novo.
— Está brincando comigo, idiota?
— Sineiro de Notre-Dame – replicou Quasímodo, julgando que agora o juiz queria

saber sua profissão.
— Ah, sineiro! – disse o magistrado, nervoso. — Então será açoitado com um

CARRILHÃO de chibatadas. Está bom ou quer mais?
— Se perguntou minha idade, tenho vinte anos – disse Quasímodo.
O juiz não conseguiu mais se conter. Bufando de fúria, ordenou:
— Levem o canalha à Praça de Greve agora mesmo! Minha sentença está dada. Ele

será açoitado e amarrado à roda durante uma hora.
O escrivão LAVROU a sentença. O juiz Robert d’Estouteville assinou-a  primeiro e,

quando chegou a vez de Florian fazer o mesmo, o escrivão se compadeceu de Quasímodo
e murmurou no ouvido dele:

— Auditor Florian, o acusado é surdo...
Como não entendeu o que ele dizia, o auditor respondeu:
— Ah, eu não sabia. Esse é um fato gravíssimo. Aumento a pena para duas horas

de pelourinho, em vez de uma...
Escoltado pelos guardas, Quasímodo foi levado à Praça de Greve para que a

sentença fosse cumprida.

Açoitamento na praça

Num canto escuro da Praça de Greve havia uma casa arruinada, a qual chamavam
de Tour-Roland. Esse era o nome da antiga proprietária, que, três séculos antes, quando

�� ESTUPEFATO: surpreso, admirado
��CARRILHÃO: conjunto de sinos afinados com que se toca música
�� LAVROU: redigiu
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seu pai morreu numa CRUZADA, cavou uma cela na parede e nela fechou-se em sinal de
luto por vinte anos, até morrer.  Desde então, a cela passou a ser ocupada por mulheres
que desejavam se enterrar vivas para pagar algum pecado ou após sofrer uma grande dor.

Na época em que se passa esta história, a habitante de Tour-Roland era a velha
Gudule, ou Chantefleurie, nome de juventude da doida. Órfã de pai, ela havia crescido
em Reims com a mãe. Eram muito pobres, tanto que Chantefleurie acabou
PROSTITUINDO-SE para sobreviver. A única alegria que teve na vida foi o nascimento
de sua filhinha Agnès, em 1466.

Era uma linda criança, a quem Chantefleurie se apegou com paixão. Certo dia, um
bando de ciganos instalou-se em Reims. A jovem mãe levou a menina, então com um
ano de idade, ao acampamento deles. Queria que as ciganas lessem seu futuro. Elas
encantaram-se com a beleza da garota, disseram que Agnès seria uma rainha e
Chantefleurie ficou felicíssima.

No dia seguinte, a criança desapareceu do berço. Desesperada, a mãe saiu pelas
ruas procurando a filha de casa em casa. Quando voltou, à noite, as vizinhas disseram-
lhe que duas ciganas haviam entrado na casa com um embrulho. Certa de que haviam
lhe trazido a menina, Chantefleurie correu ao quarto. Uma surpresa terrível a esperava.
Em vez de sua linda Agnès, corada e risonha, havia no berço um menino de cerca de
quatro anos, cego de um olho, coxo e corcunda. Seu primeiro impulso foi gritar:

— As ciganas transformaram minha filha neste monstro!
Chantefleurie foi ao acampamento, mas os ciganos haviam partido. Vasculhando o

chão, ela encontrou junto da extinta fogueira um sapatinho de sua filha e marcas de sangue.
Acreditou que tivessem matado Agnès. No dia seguinte, acordou com os cabelos totalmente
brancos. Fugiu para Paris, deixou o menino deformado na banca do pátio de Notre-Dame
e enterrou-se na cela de Tour-Roland. Desde então, tornou-se Gudule, a louca.

Naquele dia, pela manhã, Gudule via através das grades uma grande movimenta-
ção na praça. A multidão comparecia em peso para assistir a um açoitamento. No local
havia uma roda, onde se amarrava o condenado de joelhos e com as mãos presas nas
costas. Um mecanismo fazia a roda girar, para que de todos os cantos da praça se
pudesse ver o rosto do prisioneiro.

Quasímodo chegou numa carreta, entre gargalhadas e vaias do povo.  Era o mesmo
povo que, na véspera, o havia aclamado rei dos loucos. A praça também era a mesma
onde o sineiro fora carregado em triunfo pelos foliões. Tal como a roda, o mundo também
dava muitas voltas!

As trombetas soaram e o espetáculo começou. Quasímodo foi despido da cintura
para cima, posto de joelhos na roda e amarrado com correias e fivelas. Sua fisionomia
era a de um selvagem ou louco. Parecia que olhava tudo sem ver. O VERDUGO subiu no

��CRUZADA: expedição militar cristã feita na Idade Média contra hereges ou infiéis
�� PROSTITUINDO-SE: entregando o corpo por dinheiro
�� VERDUGO: carrasco
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tablado, marcou o horário numa AMPULHETA e pegou um chicote cheio de nós e com
pontas de metal.

O estudante Jehan Frollo gritou, entusiasmado:
— Parisienses, aproximem-se! Venham ver o sineiro de meu irmão que vai ser

açoitado! É uma estranha criatura, com costas de camelo!
Todos riam. A roda começou a girar. A expressão de dor e pavor que Quasímodo

tinha no rosto só fez aumentarem as risadas. Cada vez que o verdugo levantava o braço e as
correias caíam com fúria nos ombros do corcunda, o sangue jorrava e espirrava na multidão.

No início, o sineiro fez um esforço tremendo para arrebentar as correias. Como elas
não cederam, pareceu conformar-se com sua sorte e deixou a cabeça cair sobre o peito.
O povo aproveitava para extravasar seu ódio e suas frustrações em cima do pobre coitado.

— Monstro! Corcunda! Demônio! – gritava um.
— Bem feito! Isso é pra ele aprender a não acordar a gente tocando os sinos tão

cedo! – dizia outro.
Mesmo sem ouvir nada, Quasímodo captava a raiva da multidão e sentia uma

mistura de cólera e desespero. Estava mergulhado numa espécie de névoa, quando viu
um padre atravessar a praça em direção a ele. Era seu pai adotivo, D. Claude Frollo. Um
sorriso aliviado e terno estampou-se no rosto do prisioneiro. No entanto, quando o pároco
de Notre-Dame chegou perto da roda, mandou o verdugo girá-la mais depressa e apressou
o passo, com medo de ser reconhecido pelas pessoas.

A expressão de Quasímodo tornou-se amarga e triste. Estava sendo açoitado já
por uma hora e meia, faltando ainda meia hora para completar a pena, quando sua voz
rouca berrou:

— Água, por favor!
Ninguém se comoveu. Pelo contrário, o povo riu ainda mais alto.
— Água! – gritou ele outra vez, depois de alguns instantes.
Novas gargalhadas explodiram na platéia. Algumas pessoas ainda aproveitaram

para jogar pedras sobre o sineiro.
— Água! – implorou ele, pela terceira vez.
Uma bela jovem, com um pandeiro na mão e segurando uma cabra branca pela

coleira, aproximou-se dele. Quasímodo entrou em pânico. Era a mesma moça que ele
havia tentado raptar na noite anterior, a mando de D. Claude Frollo. Com certeza o
reconhecera e vinha vingar-se. Mas, em vez disso, Esmeralda subiu no tablado e estendeu-
lhe uma garrafa de água.

Do olho do corcunda rolou uma grossa lágrima. De tão comovido que estava, ele
não conseguia beber. Foi preciso a cigana levar o gargalo à boca de Quasímodo e despejar
o líquido, que ele sorveu de uma só vez.

��AMPULHETA: instrumento com dois vasos de vidro que se comunicam por um
orifício, destinado a medir o tempo pelo escoamento de areia do vaso
superior para o inferior
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O espetáculo abrandou o coração da platéia. Ver a jovem delicada e encantado-
ra socorrer aquele monstro da miséria humana era uma cena bela demais para ser
verdadeira. O povo pôs-se a bater palmas, emocionado:

— Viva! Viva! Parabéns!
A única pessoa que não se tocou com o gesto generoso foi Gudule. Detrás das

grades, ela ameaçou Esmeralda, berrando:
— Desça já daí, assassina de crianças! Logo será a sua vez de subir nesse tablado

para ser castigada, maldita cigana!

O segredo da cigana e o segredo do padre

Dois meses depois, o sol apareceu e Paris começou a florir, preparando-se
para a primavera. Em frente da igreja de Notre-Dame, na varanda da rica mansão da
viúva de Gondelaurier, um grupo de moças elegantes e alegres conversava. Eram Flor
de Lis, filha da dona da casa, suas amigas Diane, Amelotte e Colombe, e uma afilhada
da jovem, de sete anos.

Na sala, a viúva acertava o casamento da filha com um belo oficial. Era o capitão
Febo. A afilhada de Flor de Lis olhava a movimentação da praça e encantou-se com uma
jovem dançando com um pandeiro.

— Minha madrinha, venha ver que linda dançarina!
A moça olhou a cena de longe e foi chamar o noivo.
— Meu bem, você não disse que há pouco tempo salvou uma cigana de uns

bandidos? Por acaso é aquela que está ali na praça, dançando?
Da varanda, Febo observou o espetáculo e confirmou.
— Parece que é ela, sim. Estou reconhecendo-a pela cabra.
— Que bonita cabrinha!  – exclamou a menina, admirada. — Quem é aquele

homem de preto lá em cima da torre?
Todos olharam para o alto da catedral. Curvado sobre o PARAPEITO de uma das

torres, olhando fixamente a cigana, estava D. Claude Frollo. Flor de Lis o reconheceu e
disse quem ele era. Uma das amigas comentou:

— A moça que se cuide, pois o pároco de Notre-Dame odeia ciganos.
Maravilhadas com os passos da dançarina, as garotas tiveram a idéia de convidá-

la para dançar na varanda. Flor de Lis pediu ao noivo que fosse chamá-la, já que era o
único ali a conhecê-la pessoalmente. Sem jeito, ele tentou se esquivar, mas acabou fazendo
um sinal à jovem:

— Ei, bailarina, venha cá!

��PARAPEITO: parede que se eleva à altura do peito na borda de terraços ou
janelas; peitoril
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Ao ouvir aquela voz, Esmeralda COROU e estremeceu. Seus olhos brilharam
quando se encontraram com os do capitão. Decidida, colocou o pandeiro debaixo do
braço e caminhou até a varanda da mansão. A chegada da cigana causou um forte
impacto nas jovens. Ela era muito mais bonita vista de perto. Todas ficaram ENCIUMADAS,
apesar de serem ricas, e a moça, pobre. Flor de Lis reparou que seu noivo parecia
enfeitiçado pela criatura.

— Linda garota, não está me reconhecendo? – perguntou ele à cigana.
— Claro que estou – ela respondeu com doçura.
— Mas que boa memória ela tem! – disse Flor de Lis com ironia.
Sem dar importância à noiva, o capitão Febo puxou conversa com Esmeralda.

Perguntou detalhes sobre sua fuga naquela noite e comentaram sobre o castigo dado ao
sineiro. A cigana continuava penalizada ao lembrar  do açoitamento de Quasímodo. Os
dois deram-se tão bem, que Flor de Lis não podia mais disfarçar sua desconfiança.
Subitamente, a viúva gritou:

— Socorro! Que animal horrível é este nas minhas pernas?
A cabra Djali se enroscara no vestido da senhora e Esmeralda correu para tirá-la

dali. Foi quando Diane reconheceu:
— Mas essa é a famosa cigana da cabra! Dizem que é feiticeira e que a cabra faz

milagres! Como não me lembrei antes?
— Quero que sua cabra faça um milagre! – ordenou Colombe.
— O que é isso? – perguntou Flor de Lis, reparando num saquinho de couro

pendurado no pescoço de Djali.
Esmeralda enrubesceu e disse que aquele era o seu segredo. Virou-se para ir

embora. O capitão tentou retardar seus passos e a chamou:
— Por que está tão apressada? Ao menos nos diga seu nome.
— Esmeralda – respondeu, FITANDO-O significativamente.
Nessa hora, a afilhada de Flor de Lis, que brincava com a cabra e que havia aberto

o saquinho, chamou a madrinha de lado:
— Venha ver o que a cabrinha fez!
Flor de Lis olhou as quatro peças de madeira no chão. Em cada uma havia uma

letra, formando um nome: FEBO. A noiva do capitão tremeu.
— Tem certeza de que foi a cabra que escreveu isso? – perguntou.
A menina não sabia ler e confirmou. Flor de Lis fuzilou a cigana com os olhos e

disse em tom ameaçador:
— Ah, então é esse o seu segredo! Além de feiticeira, é minha rival!

��COROU: ficou com as faces vermelhas, enrubesceu
��ENCIUMADA: com ciúme
�� FITANDO-O: olhando-o, encarando-o
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Esmeralda recolheu a cabra e as peças e fugiu dali o mais rápido que pôde. O
capitão deixou a noiva soluçando e correu atrás da cigana.

Enquanto isso acontecia na casa da viúva, o pároco D. Claude Frollo procurava
Esmeralda pela praça. Ele não a havia visto sair. Reparou num agrupamento de gente e
julgou que era ela que dançava. Ao chegar perto, viu um homem vestido com roupas
EXTRAVAGANTES e coloridas, entretendo as pessoas com ACROBACIAS. Era o mesmo
que ultimamente andava sempre acompanhando a cigana e a cabrinha. Levou um susto:

— Meu ex-aluno Pierre Gringoire! O que está fazendo aqui?
Envergonhado, o poeta explicou-lhe que agora ganhava a vida como SALTIM-

BANCO. Contou também que havia se casado com a bailarina cigana. D. Claude ficou
furioso e arrastou-o para dentro da catedral.

— Como ousou voltar-se contra Deus e tocar nessa mulher?
Embora estranhasse a explosão do pároco, Pierre jurou que nunca havia tocado

num fio de cabelo de Esmeralda. Expôs a razão do casamento deles no Pátio dos Milagres
e garantiu que sua mulher continuava VIRGEM.

— Ela acredita que tem de se manter virtuosa para encontrar seus pais – explicou
o marido. — Esmeralda foi uma criança abandonada. Carrega no peito um AMULETO,
que, segundo a SUPERSTIÇÃO, teria o poder de levá-la até sua família. Mas desde que
ela não se entregue a homem nenhum...

— Quer dizer que ela nunca pertenceu a um homem? Ainda bem...
Pierre contou ainda a D. Claude que Esmeralda não tinha medo de andar sozinha

porque era protegida pelo bando de Clopin e por um punhal que trazia na cintura. Além
disso, o povo de Paris gostava dela. Com duas exceções: a doida Gudule, de Tour-
Roland, e um padre que a perseguia.

Essa última parte da conversa deixou o pároco visivelmente nervoso, mas Pierre
ignorou a reação e continuou tagarelando. Contou como Djali era esperta e o quanto
havia se afeiçoado a ela. Esmeralda a treinava todos os dias. Depressa ela aprendera a
juntar as letras e formar o nome Febo.

— Quem é Febo?  – quis saber o padre, com um sobressalto.
— Talvez seja uma palavra mágica, D. Claude. Com todo o respeito, posso perguntar

por que o senhor se interessa tanto por Esmeralda?
O padre ficou pálido de susto. Será que Pierre havia percebido seu ciúme em

relação à cigana? Rebateu com uma desculpa esfarrapada:

�� EXTRAVAGANTE: excêntrica, diferente, original
��ACROBACIA: equilibrismo
�� SALTIMBANCO: artista que apresenta suas habilidades em praça pública
��VIRGEM: diz-se de quem ainda não teve relação sexual; casta, pura
��AMULETO: objeto ao qual se atribuem poderes; talismã
�� SUPERSTIÇÃO: crença errônea, crendice
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— Ouça bem, Pierre. É com sua virtude que me preocupo. Não quero que seja
condenado ao fogo do inferno. Continue sem tocar nessa moça! Se me desobedecer,
será castigado!

Dizendo isso, D. Claude Frollo desapareceu dentro de Notre-Dame.

Um crime misterioso

Duas semanas depois, o pároco recebeu a visita de seu irmão Jehan, que veio
pedir-lhe dinheiro. Irritado e nervoso, jogou-lhe umas moedas e continuou a martelar
COMPULSIVAMENTE numa parede. O rapaz notou que ele tentava escrever algo. Nas
letras do alfabeto grego, leu: “Fatalidade”.

— Meu irmão Claude ficou louco – resmungou para si mesmo.
O padre viu o jovem voltar à rua e escutou-o dizer um nome:
— Ora, vejam só! Meu amigo capitão Febo! Como vai você?
Então Febo era um homem! Aquele nome não saía da cabeça de D. Claude desde

que Pierre Gringoire o pronunciara. Observou a distância o irmão conversando com o
oficial e decidiu segui-los. Os dois dirigiram-se à taberna “Maçã da Eva”, no bairro
Université. Lá beberam por várias horas, sem perceber que o padre os vigiava como uma
SENTINELA, na frente do bar.

Já era noite quando saíram. Jehan estava completamente bêbado. O capitão
despediu-se do amigo com um pedido:

— Arranje-me algum dinheiro. Tenho um encontro com uma mulher e preciso
pagar à velha que aluga quartos perto da Ponte Saint-Michel.

D. Claude Frollo viu que o irmão, caído na calçada, não fez o menor gesto para
atendê-lo. Passou por ele e seguiu os passos de Febo. Logo o vulto disfarçado sob uma
capa preta chamou a atenção do militar. Febo não era medroso e voltou-se para seu
perseguidor numa esquina deserta:

— Alto lá! Se é um ladrão, perde seu tempo. Estou arruinado.
— Capitão Febo de Châteaupeurs! – afirmou o vulto, com segurança. — Você vai

se encontrar com uma mulher chamada Esmeralda na casa da velha que aluga quartos
junto da Ponte Saint-Michel!

— Como sabe tanto a meu respeito?! – assustou-se o capitão.
— Então é verdade! – o vulto sacudiu o braço de Febo com raiva.
O capitão ofendeu-se e puxou a espada, desafiando-o para um duelo. Mas

�� COMPULSIVAMENTE: repetidamente; com um impulso repetitivo
��SENTINELA: soldado que está de vigia em um posto; pessoa que vigia

alguma coisa
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D. Claude esquivou-se da briga. Lembrando-o de que ele iria se atrasar para o encontro,
deu-lhe uns trocados para a despesa, com uma condição:  que Febo o deixasse ir junto,
porque queria confirmar quem era a mulher.

Ambos andaram rapidamente até a Ponte Saint-Michel. O capitão entrou na pensão
e o padre ficou junto de uma FRESTA que lhe permitiria ver o que se passava no quarto.
Esmeralda chegou, tímida e envergonhada, mas sem disfarçar os sentimentos que o
capitão lhe inspirava.

— Oh, estou tão confusa! Isto não está certo! – disse, dengosa.
— Por que se faz de difícil e foge de mim? – reclamou Febo.
A cigana olhou amorosamente o capitão e mostrou-lhe o amuleto que trazia

pendurado numa corrente no pescoço.
— Se eu me entregar, este amuleto perderá o valor e não poderei mais encontrar

meus pais. Mas que me importa? Eu te amo, Febo!
Ele enlaçou a cintura da jovem e beijou seus ombros. Ela perguntou:
— Você também me ama?
— Claro! Meu corpo e meu sangue chamam por você. Nunca amei ninguém assim

– jurou ele, abraçando-a com mais ousadia.
— Quer dizer que vamos nos casar?
A pergunta foi como uma ducha fria sobre o apaixonado. Ele nem precisava

responder para Esmeralda conhecer suas verdadeiras intenções.
— Deixe-me... – ela disse tristemente, enquanto ele, num gesto rápido e raivoso,

rasgava-lhe a blusa, arrancando também o amuleto.
Cheia de PUDOR, Esmeralda cruzou os braços para esconder os seios.
— Oh, não toque nesse amuleto! Minha mãe, onde está você? Eu sou mesmo uma

desgraçada, uma perdida! Minha mãe, venha me socorrer!
Febo perdeu a paciência e mostrou toda a sua grosseria.
— Agora vejo o quanto é falsa. Você não me ama, do contrário, não faria isso comigo.
— Não o amo? – ela disse, desfeita em lágrimas. — Eu o amo demais!
Num arroubo de paixão, Febo inclinou-se para beijá-la. Por cima da cabeça dele,

a cigana viu aparecer um outro rosto, LÍVIDO e congestionado. Viu também uma mão
segurando um punhal. Não teve tempo de dar um grito. O punhal de D. Claude caiu
sobre o capitão e ele tombou. Esmeralda desmaiou e, ao recobrar os sentidos, estava
cercada de soldados.

Um mês depois desse trágico fato, Pierre Gringoire surpreendeu-se ao saber que
a cigana seria julgada por assassinato. Ele e o pessoal do Pátio dos Milagres haviam

�� FRESTA: abertura, fenda
��PUDOR: vergonha
��LÍVIDO: muito pálido
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VASCULHADO Paris à procura dela, desesperados. Em vão. Esmeralda desaparecera
sem deixar vestígios, levando a cabra. Agora Pierre a via diante dos juízes e jurados no
Palácio da Justiça. Atraído pela multidão de curiosos que não perderia esse julgamento
por nada, o poeta chegou a tempo de ouvir o depoimento da velha que alugava quartos.

— Naquela noite vieram dois homens: o capitão Febo e um outro que usava uma
capa – disse a mulher. — O capitão entrou e me deu uma moeda. O outro ficou fora. Logo
chegaram a cigana e a cabra. De repente, ouvi um grito. Abri a janela e vi o fantasma de um
padre se jogar no rio e nadar em direção à catedral. Subi até o quarto e o que encontrei?
O capitão com um punhal no pescoço, a cigana desmaiada e a cabra em pânico. Fui
chamar a polícia. O pior veio depois: o que parecia moeda era uma folha seca.

— Uma folha de BÉTULA – comprovou um magistrado, examinando o material.
— Prova de magia. Em seu depoimento ao ser internado, o capitão Febo contou que
estava sem dinheiro e o homem de capa preta lhe deu uma moeda. Portanto, podemos
concluir que essa moeda veio do inferno.

Ao ouvir o nome do amado, a ré levantou-se, muito pálida.
— Febo... Onde está Febo? Ele morreu?...
— Se faz questão de saber, ele está morto, sim – disse o procurador do rei.

– Agora, oficial, faça o favor de trazer a segunda acusada.
Todos os olhares se voltaram para a porta, por onde entrou a cabra Djali. Ao vê-la,

Pierre começou a passar mal. O animal saltou por cima da cabeça do escrivão e precipitou-
se para Esmeralda em busca de um afago, mas a cigana estava imóvel, com o olhar no
vazio, como se estivesse morta.

Djali foi interrogada por meio de batidas no pandeiro, como a dona costumava fazer
nas apresentações com ela. A cada resposta da cabra, os juízes se convenciam de que ali
havia feitiçaria. A prova final veio quando abriram o saquinho de pano pendurado em seu
pescoço e a cabra escreveu o nome Febo. O presidente da sessão dirigiu-se a Esmeralda:

— Jovem cigana, você pertence a uma raça de feiticeiros. É acusada de apunhalar
o capitão Febo de Châteaupeurs na noite de 29 de março deste ano, junto com a cabra
enfeitiçada. Continua negando sua culpa?

— Sim, eu nego! – respondeu Esmeralda. — Foi um padre. Um padre do inferno
que sempre me persegue com suas ameaças.

O procurador do rei decidiu:
— Já que a ré não quer colaborar, que seja torturada.
Esmeralda foi levada para a câmara de tortura, uma cela sinistra no porão do Palácio

da Justiça, e teve as pernas presas num terrível aparelho. O torturador e três ajudantes a
olhavam com maldade. Ela ainda negou sua culpa, mas, quando os homens apertaram mais
o aparelho e a dor tornou-se insuportável, como se os ossos se estilhaçassem, ela desistiu:

�� VASCULHADO: esquadrinhado, buscado minuciosamente
��BÉTULA: árvore de regiões frias, de madeira dura e frutos semelhantes a nozes
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— Parem, por favor, eu confesso! – gemeu a cigana, apavorada.
— Confessando, será condenada à morte – advertiu-a o procurador.
— Que seja. Nada mais me importa.

O corcunda salva Esmeralda

Há vários dias Esmeralda estava presa numa cela escura do Palácio da Justiça.
Como não havia janelas, ela não era capaz de distinguir entre o dia e a noite. Era como se
estivesse sepultada. Por um ALÇAPÃO, o carcereiro trazia-lhe pão e água. Esse era o
único barulho que se ouvia ali dentro.

Por isso a cigana estranhou quando a porta se abriu e um espectro vestido de
negro do capuz aos pés dirigiu-se a ela, segurando uma lanterna.

— Venho saber se está preparada para morrer – disse o homem.
— Quem é você?
— Um padre.
— Ah! – disse Esmeralda. — Quando será a execução?
— Amanhã.
— Queria que fosse hoje.
— Por que a pressa? Está assim tão desesperada?
— Aqui é escuro e frio. Quero sair deste lugar.
— Então me siga – disse D. Claude Frollo, agarrando o braço da cigana com suas

mãos geladas. — Somente eu posso salvá-la.
Esmeralda olhou, horrorizada, o rosto sinistro do padre, reconheceu o homem

que a perseguia e foi tomada por um tremor nervoso.
— Por que me odeia tanto? O que eu lhe fiz? Vamos, acabe logo comigo! – gritou

a cigana. — Sua figura me causa horror!
— Horror?! – disse o padre, com a voz rouca. — Pois eu a amo!
Esmeralda julgou que estivesse delirando, mas o pároco repetiu outra vez a confissão.

Cheio de emoção, disse que tudo começou quando a viu dançar pela primeira vez na
frente da igreja. Até então, só pensava em estudar e servir a Deus. Ficou enfeitiçado por ela
e, embora soubesse que isso era obra de Satanás, estava disposto a segui-la até o inferno.

— Vamos fugir juntos – propôs D. Claude. — Não me rejeite, tenha piedade de
mim! É a fatalidade que nos une, não há como escapar!

Dava medo ver o SEMBLANTE do padre falando essas palavras. Parecia um louco.
Tentou arrastar Esmeralda, mas esta se debateu e se soltou.

— Onde está Febo? Quero vê-lo... – disse, num fio de voz.

��ALÇAPÃO: porta ou tampa horizontal que se fecha de cima para baixo e liga
um pavimento a outro

��SEMBLANTE: cara, rosto, fisionomia
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— Seu capitão está morto – respondeu o padre, com satisfação. — Enterrei o
punhal bem fundo no pescoço dele.

Tomada por uma força sobre-humana, a cigana o empurrou.
— Fora daqui, seu assassino! Suma! Não quero vê-lo nunca mais!
Esmeralda não sabia que D. Claude estava mentindo. Embora ferido gravemente, o

capitão Febo havia sobrevivido. Tinha passado um período no hospital e depois se reintegrara
à sua GUARNIÇÃO. Febo não se preocupou em comparecer ao tribunal para livrar a cigana
da acusação. Era vaidoso e temia por sua reputação de militar ao se ver exposto ao ridículo.
O curioso é que os juízes tampouco pediram para ver o corpo. A justiça da época tinha
muitas falhas. Bastavam as provas contra Esmeralda para condená-la.

Numa bonita manhã, Febo sentiu saudade de Flor de Lis e voltou à mansão da
viúva de Gondelaurier. Apesar de magoada com o episódio da cigana e da cabra, e com
a longa ausência do noivo, a moça o perdoou. O capitão justificou-se dizendo que havia
sido ferido em serviço e Flor de Lis olhou-o como um herói.

Estavam os dois namorando na varanda quando, numa tarde de maio, viram uma
movimentação incomum na praça.

— O que está acontecendo? – perguntou Febo.
— Parece que uma feiticeira será enforcada – disse Flor de Lis. — Mas prefiro

falar de assuntos mais alegres. Vamos nos casar em três meses, não é verdade? Você
jura que me ama?

— Nunca amei outra mulher na vida, meu bem – garantiu o capitão.
A multidão chegava em peso para ver o espetáculo. Gudule, a doida de Tour-

Roland, com a cara grudada nas grades, não perdia um detalhe. O pároco de Notre-
Dame passou por ela e disse:

— Alegre-se, irmã. A condenada é a cigana da cabra, que você tanto detesta. Ela
vai ter o que merece.

— Viva! – festejou Gudule. — Odeio essa cigana mais que todas, pois tem a
idade que teria minha filhinha, se fosse viva. O povo dela a matou.

Esmeralda chegou com os braços amarrados para trás e foi posta em cima do
tablado para a execução. Seus cabelos negros espalhavam-se pelas costas. De repente,
Flor de Lis a reconheceu:

— É a maldita cigana da cabra! Olhe só, meu bem!
— Cigana da cabra? – Febo se fez de desentendido, apesar de ter empalidecido

ao reconhecer Esmeralda. — Não sei de quem está falando.
— Então fique e assista até o fim! – Flor de Lis o castigou.
Febo foi obrigado a ficar onde estava. Vários padres aproximavam-se da

condenada. O capitão reconheceu o que vinha à frente: D. Claude Frollo.

��GUARNIÇÃO: conjunto de tropas
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— Esse homem é um demônio! – murmurou para si mesmo.
O pároco de Notre-Dame disse em voz alta para que todos ouvissem:
— Está arrependida de suas culpas, minha jovem?
No ouvido de Esmeralda, porém, cochichou:
— Ainda posso salvá-la. Basta aceitar-me e fugiremos juntos.
— Afaste-se já de mim, assassino! – gritou Esmeralda. — Do contrário vou

DESMASCARÁ-LO! Matou o meu Febo e vai pagar por isso!
— Ninguém acreditará em você – replicou D. Claude, SARCÁSTICO.
Nesse instante o pároco levantou a cabeça e viu, na varanda da viúva, o capitão

Febo e a noiva. Apavorado, ordenou aos carrascos para começar imediatamente a
execução. Esmeralda voltou os olhos para o céu e baixou-os pela última vez sobre a
multidão. Foi quando deparou com seu amado.

— Febo! – gritou, louca de alegria. — Você está vivo, meu amor!
Isso queria dizer que os juízes, o padre, todos haviam mentido para ela. Tomada

por emoções desencontradas, a cigana nem teve tempo de pensar muito no assunto,
pois um novo e definitivo golpe a abateu: Febo a olhou embaraçado e retirou-se com a
noiva para dentro de casa.

— Acabem logo com isto! – implorou Esmeralda aos carrascos.
Durante todo o tempo, ninguém reparou que Quasímodo permanecia atento

aos acontecimentos, no alto de uma das torres da igreja. Pendurado numa corda
grossa e comprida, ele esperava o momento certo para agir. Na hora em que os
carrascos iam entrar em ação, o sineiro deslizou sobre a fachada de Notre-Dame,
derrubou os homens com socos, tomou Esmeralda nos braços e, levantando-a acima
da cabeça, balançou-se com ela na corda de volta à PORTADA da catedral. Tudo
não durou mais que um minuto.

— Peço ASILO para ela! Asilo na catedral! – gritava o corcunda.
Na Idade Média era comum a existência de lugares neutros, como as igrejas, onde

os criminosos podiam se abrigar. Uma vez asilados, ninguém tocava neles ali dentro. Essa
era uma lei respeitada por todos.

Numa das torres de Notre-Dame havia uma cela destinada ao asilo. Foi para lá que
Quasímodo levou Esmeralda, sob os aplausos da multidão.

— Asilo para a cigana! Asilo na igreja! – repetia o povo, olhando a forca vazia e
empolgado com a proeza do corcunda.

Era a segunda vez que Quasímodo era aclamado pelos parisienses.

�� DESMASCARÁ-LO: tirar-lhe a máscara; desfazer-lhe a aparência enganosa
�� SARCÁSTICO: zombeteiro, mordaz, cruel
�� PORTADA: grande porta com ornatos; frontispício
��ASILO: abrigo que os países ou suas embaixadas concedem aos estrangeiros

perseguidos como criminosos políticos pelos seus governos

O Corcunda de Notre Dame.p65 24/3/2004, 08:0122



O
 C

or
cu

nd
a 

de
 N

ot
re

-D
am

e

23

Asilo na torre da igreja

Esmeralda acordou de um sono profundo e lembrou-se de que estava em Notre-
Dame. Recordou a covardia de Febo, fugindo do seu olhar, e a valentia de Quasímodo.
Comoveu-se com a dedicação do corcunda, que velava por ela ao lado da cama. Sentiu-
se protegida.

— Por que você me salvou?
Como não sabia que o sineiro era surdo, a moça estranhou que ele não

respondesse a pergunta. Quasímodo saiu da cela e voltou pouco depois trazendo
roupas para ela e uma cesta cheia de comida. Esmeralda vestiu um vestido branco e
começou a comer, faminta.

— Não olhe para mim, sei que sou muito feio – disse Quasímodo. — Mas não
tenha medo, não lhe farei mal algum. À noite você pode passear pela igreja. Só não
pode sair daqui. Se deixar o asilo, os guardas a matarão.

Esmeralda queria agradecer, mas não encontrou palavras. Sentia uma aguda solidão.
De repente, Djali entrou na cela para fazer-lhe companhia. A cabeça felpuda roçando
em seus joelhos lhe trouxe uma grande alegria.

— Aquele padre malvado sabe que estou aqui? – perguntou.
Não, D. Claude Frollo não sabia de nada. Ele havia deixado a praça pouco antes

da sensacional façanha de seu filho adotivo. Diante da figura GARBOSA do capitão
Febo, que vira de longe na varanda, tinha se apavorado e fugido. O pároco havia passado
o resto do dia caminhando pelo bairro Université, depois que um barqueiro o ajudou a
atravessar o rio. Assim, ao chegar ao seu quarto naquela noite, D. Claude lembrou da
execução da cigana e teve um calafrio. Se ela estava morta naquela hora, quem seria a
jovem vestida de branco que passeava com uma cabra na torre oposta àquela onde
ficavam seus aposentos? O pároco deduziu que só poderia ser o fantasma da dançarina.
“Ela me perseguirá para sempre”, pensou, quando um vento frio apagou sua LAMPARINA.

Na manhã seguinte, Quasímodo estava outra vez ao lado da cama de  Esmeralda
quando ela acordou. Ao vê-la abrir os olhos, saiu da cela.

— Volte aqui – chamou a cigana, tocada pela dedicação dele.
O corcunda leu nos lábios dela a ordem contrária — que deveria se apressar — e

tratou de afastar-se mais depressa. Esmeralda foi atrás dele e o trouxe de volta pelo
braço, deixando-o cheio de alegria.

— Sou surdo – confessou Quasímodo. — Mas serei capaz de entender o que deseja
pelos gestos e pelo movimento dos lábios. Basta falar de perto e devagar comigo. Estarei
pronto para cumprir qualquer ordem sua. Até me atirar do alto dessas torres, se você mandar.

��GARBOSA: elegante, distinta
��LAMPARINA: pavio fixo a uma bóia mergulhada no azeite, que ilumina ambientes
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A compaixão por aquela figura tão feia e tão boa encheu o coração de Esmeralda.
O sineiro tirou do bolso um pequeno apito e entregou a ela.

— Sou capaz de ouvir esse som – disse. — Ficarei por perto. Se estiver em perigo
ou precisar de alguma coisa, é só apitar.

A cigana agradeceu profundamente. Com o passar dos dias, começou a ficar
mais alegre e animada. Como um fiel ESCUDEIRO, Quasímodo fazia-lhe companhia e não
deixava que nada lhe faltasse. Um dia, Esmeralda olhava a praça lá embaixo e viu o
capitão Febo passar. O sineiro reparou que duas lágrimas e um brilho de alegria surgiram
nos olhos dela.

— Febo! Febo! Venha cá! – ela implorou.
Com dor no coração, Quasímodo entendeu tudo. Ela chamava pelo bonito rapaz

de uniforme, montado a cavalo. Como ele gostaria de ser belo assim só para conquistar
Esmeralda! Num impulso generoso, perguntou:

— Quer que eu vá buscá-lo para você?
Felicíssima, a moça aceitou a oferta. Quasímodo desceu as escadas soluçando de

tristeza, mas decidido a cumprir a promessa. Ao chegar à rua, viu o cavalo branco na porta
da mansão de Flor de Lis. O cavaleiro decerto estava lá dentro. Esperou-o na porta tanto
tempo, que escureceu. O capitão só deixou a casa da noiva tarde da noite. O sineiro foi
atrás dele, deixou-o dobrar a esquina e imobilizou-o, segurando as rédeas do cavalo.

— Seu morcego horroroso, o que quer de mim? – disse Febo, raivoso.
— Siga-me. Uma mulher deseja vê-lo, senhor.
— Se pensa que estou interessado em qualquer mulher, engana-se.
— É a cigana que o chama, capitão.
Pensando que Esmeralda estivesse morta, Febo debochou:
— Só se ela estiver me chamando do outro mundo!
Quasímodo tentou explicar o que havia acontecido, mas o militar não deixou.

Com um violento pontapé em seu peito, tirou-o do caminho e saiu galopando pela
escuridão. Ao voltar a Notre-Dame, o corcunda encontrou Esmeralda esperando no
terraço, tal como a deixara de manhã. “O destino é mesmo cruel”, pensou. Como
alguém podia recusar o amor de uma mulher como aquela? Preferiu mentir a contar-lhe
a triste verdade.

— Não consegui encontrar o capitão – disse, com dor no coração.
Nessa altura, D. Claude Frollo já sabia do espetacular salvamento da cigana e

remoía-se de ciúme de Quasímodo. Por que ele teria arriscado a vida para livrá-la da
forca? De longe, o padre observava os cuidados de seu filho adotivo para com a jovem
e o desespero o enlouquecia. Até então não tinha se aproximado da cela de asilo, mas,
numa noite de calor, não resistiu.

��ESCUDEIRO: Na idade média, pajem que servia como doméstico a um cavalheiro,
carregava-lhe o escudo e o acompanhava à guerra.
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Esmeralda dormia quando ouviu um ruído na porta. A escuridão foi quebrada
pela luz da lamparina que D. Claude trazia na mão. No instante seguinte, a cigana viu a
figura que odiava debruçada sobre ela, suplicando:

— Por misericórdia, me ame! Não seja cruel, eu a quero demais!
— Largue-me, demônio, ou eu lhe cuspo na cara! – gritou Esmeralda.
Aquela criatura covarde e mentirosa tentando apertá-la nos braços a deixava

ENOJADA. Deu-lhe vários tapas, mas o pároco parecia nem sentir as pancadas, tão
DESVAIRADO estava. Esmeralda lembrou do apito que o sineiro lhe dera. Levou-o aos
lábios e soprou com toda a força de seus pulmões.

— Que raio de barulho é esse? – descontrolou-se D. Claude Frollo.
Dois braços fortes o agarraram. Mesmo na penumbra, reconheceu a corcunda do

filho adotivo e sentiu o metal da faca que ele trazia na mão.
— Quasímodo! Não faça isso comigo! – gritou.
Quasímodo vacilou ao saber que se tratava do pároco. Mas só por um instante.

Baixou a faca e justificou, com voz rouca:
— Não quero que seu sangue espirre nela.
Esmeralda viu claramente o DILEMA em que o sineiro se achava. De um lado

estava ela. Do outro, o homem que o criara e que ele adorava. Sem saber o que fazer,
Quasímodo recuou. D. Claude aproveitou a deixa para inverter os papéis e ameaçá-lo. O
corcunda estremeceu.

— Então me mate, senhor – disse, humildemente, estendendo a faca.
Antes, porém, que o pároco a pegasse, Esmeralda tomou-a das mãos do sineiro.

Agora era ela quem ameaçava o padre.
— Venha, covarde! Aproxime-se! Já sei que Febo não morreu.
Derrotado, D. Claude deu um pontapé em Quasímodo e saiu jurando:
— Se você não for minha, não será de ninguém!

A invasão da catedral

O diabólico padre não descansou até encontrar um novo artifício para ter a cigana
nas mãos. Denunciou-a ao parlamento e prometeu entregá-la à justiça dentro de três dias
para ser enforcada. Em seguida, procurou Pierre Gringoire e tentou convencê-lo de que só
ele poderia salvá-la. Na hora de tirar Esmeralda da catedral, o poeta trocaria de lugar com
ela e D. Claude a levaria a um lugar seguro. O risco era que o executassem no lugar dela.

��ENOJADA: nauseada, com enjôo
��DESVAIRADO: enlouquecido, fora de si
��DILEMA: situação embaraçosa com duas soluções, ambas difíceis ou penosas
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A generosidade do poeta não chegava ao ponto de dar a vida por alguém. Mas
ele sugeriu outro plano para libertar Esmeralda:

— Os mendigos, ladrões, ciganos, todo o povo do Pátio dos Milagres adora
Esmeralda. Eles poderiam invadir Notre-Dame! Então, o senhor e eu nos aproveitaríamos
da confusão para raptá-la. Que tal?

O mendigo Clopin reuniu seus súditos para expor a idéia. Sem saber, é claro, da
segunda parte do plano. Todos concordaram. Ficou combinado que seguiriam até a
catedral em silêncio, com as armas escondidas e os ARCHOTES apagados, cercariam o
prédio e só aí começaria o ataque. Jehan Frollo juntou-se ao bando. Era o mais empolgado:

— Amigos, apesar de fidalgo, sou bandido de coração! – discursou ele durante a
distribuição de armas. — Vamos arrombar as portas da igreja e SAQUEÁ-LA! Salvaremos
a cigana dos juízes e dos padres, depois mataremos Quasímodo e todos os bispos que
estiverem lá dentro! A postos, pessoal!

Naquela noite, o sineiro sentia uma estranha inquietação. Quando fez a última RONDA
pela igreja, trancou cuidadosamente as portas de ferro que levavam aos aposentos de
Esmeralda. Não viu D. Claude passar por ele com um expressão mais sinistra do que nunca.
Quasímodo subiu a uma das torres e ficou de sentinela. Apesar da escuridão, percebia um
movimento suspeito nas ruas. Parecia que uma multidão caminhava em direção a Cité.

De repente, o corcunda viu os archotes se acenderem e uma tropa de esfarrapados,
armados com foices, facas e paus, postar-se diante da igreja. Sua primeira idéia foi tirar
Esmeralda dali. Mas, de que jeito? Não haveria tempo. Decidiu lutar sozinho contra os
invasores até vencer ou morrer.

Clopin, o líder dos revoltosos, subiu num muro e gritou:
— Senhor bispo de Paris, exijo que devolva nossa irmã, condenada injustamente

por feitiçaria! Ela está refugiada na igreja, mas sabemos que será entregue à justiça e
enforcada! Se quer salvar a catedral, atenda-nos!

Ninguém respondeu. Clopin deu um passo à frente e ordenou:
— Avante, pessoal! Vamos atacar!
A surdez impediu Quasímodo de ouvir o que ele dizia, mas não de entender

suas intenções. Os homens avançaram até a porta principal para  arrombá-la. Jogada
pelo sineiro, uma TRAVA gigantesca caiu do alto de uma torre, esmagando vários mendigos.
Os sobreviventes decidiram usar a trava como ARÍETE para entrar na catedral. Vendo
que sua estratégia foi inútil, Quasímodo lançou uma chuva de pedras contra os invasores.
Mesmo assim eles lançaram-se contra a porta da Notre-Dame e esta quase cedeu.

��ARCHOTE: facho usado para iluminar, em festas e procissões
��SAQUEÁ-LA: roubá-la com violência
��RONDA: inspeção para verificar se tudo está em ordem
��TRAVA: viga grossa que sustenta o teto de uma construção
��ARÍETE: antiga máquina de guerra para arrombar muralhas
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O corcunda teve outra idéia. Vendo duas CALHAS que desembocavam sobre a
porta, foi buscar lenha, fez uma fogueira e acrescentou-lhe alguns rolos de chumbo.
Quando os mendigos estavam a ponto de conseguir pôr a porta abaixo, foram
surpreendidos por jorros de chumbo derretido caindo sobre suas cabeças. Muitos
morreram. Clopin olhou para cima e gritou:

— É aquele maldito corcunda!
Clopin procurou Pierre Gringoire, mas o poeta havia sumido. Jehan Frollo chegou

com uma imensa escada, com a qual pensava atingir o balcão da galeria das estátuas dos
reis da França. Fez questão de subir primeiro, enquanto o resto dos homens veio atrás. A
sorte do irmão de D. Claude estava selada: ao atingir o balcão, foi morto por Quasímodo,
que ao mesmo tempo empurrou a escada, despejando no chão os outros combatentes.

Lá embaixo, Clopin clamou por vingança. O povo enfurecido usou cordas, escadas
e tudo o que havia à mão para escalar a catedral por vários pontos simultaneamente. O
corcunda sentiu-se impotente diante dos rostos ferozes que agiam por todos os lados.
Temeu por Esmeralda e rezou por um milagre. Nesse instante, um tropel de cavalos fez-
se ouvir na rua.

— Sou o capitão Febo de Châteaupeurs! Viva a França! Morte aos bandidos! –
gritou o cavaleiro, de espada em punho, à frente de sua tropa.

A batalha foi sangrenta. Bem armados, os soldados do rei foram aos poucos
fazendo os mendigos recuarem. Embora lutassem com unhas e dentes, cortando as
pernas dos cavalos com suas foices e queimando com archotes o rosto dos cavaleiros,
os esfarrapados foram derrotados.

Quando tudo se acalmou, Quasímodo levantou os braços para o céu para
agradecer e correu ao quarto de Esmeralda. Uma triste surpresa o aguardava. A cama
onde ela dormia estava vazia.

A cigana havia acordado durante a luta, amedrontada com o clarão de fogo que via
pela janela. Pensou que o povo de Paris tivesse ido buscá-la  para enforcá-la. Foi com alívio
que recebeu Pierre Gringoire e um amigo dele, vestido de preto, oferecendo-se para
salvá-la. Djali reconheceu Pierre e correu para seus braços. Ela e a cabra foram retiradas da
igreja por uma porta secreta que dava para o rio Sena, onde um barco os esperava.

Embarcaram os três e a cabra. A travessia até a margem direita foi rápida. Ao
descerem, porém, Pierre sumiu levando Djali e Esmeralda viu-se sozinha com o vulto
sombrio, que logo adivinhou quem era.

D. Claude Frollo arrastou-a até a Praça de Greve, tirou o capuz e não fez segredo
de suas intenções:

— Agora terá de escolher: o meu amor ou a forca!
— Prefiro a forca! – disse Esmeralda, sem hesitar.

��CALHA: cano instalado em telhados para escoamento da água da chuva
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O padre teve um ataque de fúria e agarrou-se a ela com desespero. A cigana o
repeliu e ele caiu de joelhos, chorando e pedindo sua compaixão. Como ela permanecesse
inflexível, desistiu e arrastou-a até Tour-Roland.

— Pois que morra, então! – disse o pároco, entregando a prisioneira à velha Gudule:
— Pode vingar-se da dançarina! Ela é toda sua agora...

Fatalidade

Esmeralda foi puxada por um braço DESCARNADO, que a segurou com a firmeza
de uma mão de ferro. D. Claude avisou Gudule para não soltá-la até ele voltar e saiu para
buscar os guardas. A cigana retorceu-se em vão e, por fim, deixou-se cair de encontro à
parede, enquanto a velha gargalhava.

— Há! Há! Vai ser enforcada! Desta vez você não escapa!
— Por que me detesta? Que mal eu lhe fiz? – perguntou Esmeralda.
— Quer dizer então que não sabe? Eu tinha uma filhinha e as ciganas a roubaram.

Mataram minha menina e você vai pagar por isso!
— Mas que culpa eu tenho? Eu também perdi meus pais...
Gudule nem escutou o que ela dizia, prosseguindo, alucinada:
— Devolva-me minha pequena Agnès! As ciganas a levaram! Olhe, vou lhe mostrar

o que sobrou da minha filha. Este é o sapatinho dela.
Vendo a peça que a louca lhe estendia, Esmeralda estremeceu. Abriu o amuleto

que trazia no pescoço e descobriu um sapatinho exatamente igual, embrulhado num
papel onde se lia: “Quando meu par você achar, sua mãe irá encontrar”. As duas
compararam os sapatos e desataram a chorar:

— Minha filha! Você é a minha Agnès!
— Minha mãe! Até que enfim a achei!
A emoção do reencontro não seria completa sem um abraço. Gudule começou a

sacudir as grades que as separavam, pois estava dentro de Tour-Roland e Esmeralda fora,
onde D. Claude a deixara. As barras de ferro não cediam. A doida pegou uma pedra e
lançou-a às grades com tal violência que uma delas se partiu. Pela fresta, puxou Esmeralda
para junto de seu corpo,  gritando, cantando, chorando, tudo ao mesmo tempo:

— Minha filhinha querida, Deus a devolveu! Como é bonita! Vamos voltar para
Reims e nunca mais nos separaremos! Ainda temos nossa casa lá, sabia? Você não deve
se lembrar dela, era pequena naquela época.

Ouviu-se um galope de cavalos e Esmeralda voltou à realidade.
— Mãe, salve-me! São os guardas que voltaram para me prender!

��DESCARNADA: com poucas carnes, muito magra
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— Acha que vou deixar que a roubem de novo, depois de quinze anos esperando
por você? Só se me matarem primeiro!

Gudule escondeu a filha num canto da cela e disse aos guardas que a feiticeira
havia mordido seu pulso e fugido em direção à rua do Mouton. A tropa saiu a galope,
mas dali a pouco os soldados voltaram, furiosos.

— Velha bruxa, você mentiu! Não há ninguém na rua do Mouton.
— É, talvez eu tenha me enganado... – Gudule tentou SAFAR-SE mais uma vez. —

Acho que a cigana atravessou o rio.
O sargento examinou o estrago nas grades e observou, desconfiado:
— Mas não há barcos em nenhuma das margens... O que houve com as grades da

sua cela? Não tente nos enganar, velha bruxa! Do contrário, em vez de enforcar a feiticeira,
vamos enforcar você!

— Podem me torturar à vontade, que a verdade é esta: uma carroça bateu nas
grades semana passada. Até xinguei o carroceiro!

Um dos guardas voltou-se para o sargento, acalmando-o:
— Senhor, se a cigana escapou, não foi por culpa da velha. Há anos faço ronda

neste bairro e sei que ela jamais protegeria ciganos.
Como todos os soldados concordaram com ele, o sargento desistiu de pressioná-

la e foram embora. Gudule respirou, aliviada:
— Minha filhinha, você está salva! – exclamou, abraçando-a.
Nesse instante, ouviu-se um vozeirão lá fora. Era o capitão Febo.
— Senhor juiz – dizia ele. — Deixe-me voltar para minha tropa. Não é minha

obrigação prender e enforcar ciganos.
Ao escutar seu amado, Esmeralda foi tomada por um grande alívio e  esperança.

Antes que a mãe pudesse impedi-la, precipitou-se para a fresta entre as grades, gritando:
— Febo, estou aqui! Salve-me, meu amor! Oh, Febo!
O capitão já havia se afastado, mas o juiz presenciou a cena. Estava selada a sorte

de Esmeralda e de Gudule: ambas foram arrancadas de dentro do cárcere e entregues
ao carrasco Henriet, apesar das pedradas com que a velha recebeu a tropa, inconformada
com a fatalidade do destino.

— Por que está defendendo a cigana, velha bruxa? – os soldados não entendiam
aquela mudança de atitude. — O que houve com você?

Gudule ajoelhou-se e chorou, suplicando tão docemente como nunca antes alguém
a ouvira. Os soldados ficaram sem ação por uns instantes.

— Ela é minha filhinha, senhores. Não estão vendo? É a minha Agnès que os
ciganos roubaram quando eu vivia em Reims! Pensei que a tivessem matado, mas Deus
teve piedade de mim! Vocês conhecem minha história: passei o diabo nesta cela gelada,
mas tanto rezei e implorei que consegui esta graça divina! Não me tirem minha filha

�� SAFAR-SE: livrar-se, escapulir
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outra vez! Ela só tem dezesseis anos e não fez mal algum a vocês. Senhor juiz, tenha
piedade de mim!

O juiz teve de fazer um esforço para conter a emoção.
— Temos o dever de obedecer ao rei. Soldados, acabem logo com isso! – ordenou.
A cena que se seguiu foi PATÉTICA. Os guardas e o carrasco Henriet levaram Esmeralda

para a forca com a velha Gudule agarrada fortemente à cintura dela. Quando Henriet passou
a corda à volta do pescoço da filha, a mãe avançou para ele e mordeu sua mão. Os
soltados a repeliram com tanta violência que Gudule foi lançada de cabeça no chão e não
resistiu à queda. Quando a viraram de frente, a pobre mulher já estava morta.

Então o carrasco e os guardas fizeram cumprir a sentença. Minutos depois, o
corpo de Esmeralda balançava na corda, com seu vestido branco.

Quasímodo chegou nesse momento ao parapeito de uma das torres de Notre-
Dame. Ele havia procurado a cigana por toda parte, até concluir que o raptor dela tinha
sido D. Claude Frollo. Seguiu-o e o descobriu encostado à BALAUSTRADA ao redor do
CAMPANÁRIO, absorto na contemplação da cena. Com assombro, verificou que se tratava
de um enforcamento.

O corcunda presenciou o momento exato em que o carrasco retirou a escada e a
dançarina deu o último suspiro, em meio a terríveis CONVULSÕES. D. Claude olhou-a
com o olhar ESGAZEADO e soltou uma risada do demônio.

Quasímodo precipitou-se contra seu protetor e empurrou-o para o abismo. Ao
ver os dois cadáveres lá embaixo – o de Esmeralda na forca e o de D. Claude sobre um
telhado, onde caiu –, Quasímodo gemeu:

— Oh, Deus, que desgraça! Os únicos seres que eu amei!
Do trágico desfecho, só se salvaram duas pessoas: Pierre Gringoire, que passou

a cuidar de Djali e se tornou um célebre autor de teatro, e o capitão Febo, que se casou
com Flor de Lis e progrediu em sua carreira.

Os sinos de Notre-Dame silenciaram. Nunca mais se viu nem ouviu falar de
Quasímodo. Alguns anos mais tarde, quando estudiosos faziam ESCAVAÇÕES no cemitério
de Montfaucon, em Paris, acharam dois esqueletos estranhamente abraçados. Um era de
uma mulher jovem, com restos de um vestido branco. O segundo era de um homem
com a coluna vertebral torta e uma perna mais curta do que a outra. Não apresentava
sinais de ferimentos e concluiu-se que morrera de morte natural, abraçado à jovem.
Quando os homens tentaram separá-los, o esqueleto masculino dissolveu-se na poeira.

�� PATÉTICA: tocante, comovente, cruel, trágica
��BALAUSTRADA: série de colunas que formam uma proteção ou apoio
��CAMPANÁRIO: torre onde ficam os sinos de uma igreja
�� CONVULSÃO: contração muscular brusca e involuntária
��ESGAZEADO: diz-se do olhar arregalado como o dos loucos
��ESCAVAÇÃO: remoção de aterro ou entulho de um terreno
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Roteiro de Leitura

1) Por que Quasímodo foi criado dentro da catedral de Notre-Dame?
2) Quasímodo foi eleito rei dos loucos em razão de sua aparência. Como ele era

fisicamente? Você acha que essa feiúra existia também em seu interior?
3) Quem era D. Claude Frollo e que tipo de relacionamento desenvolveu-se entre

ele e o corcunda? Qual sua opinião sobre o pároco de Notre-Dame?
4) Como Esmeralda conheceu o capitão Febo e apaixonou-se por ele? Você acha

que ele também gostava da cigana? Justifique a resposta.
5) Que fatos levaram o poeta Pierre Gringoire a casar-se com Esmeralda? Foi um

casamento de verdade? Por quê?
6) Qual a reação de Esmeralda quando Quasímodo foi açoitado? Como o sineiro

retribuiu o gesto dela mais tarde?
7) Por que Gudule, a louca de Tour-Roland, odiava tanto a cigana?
8) Em que circunstâncias Esmeralda foi acusada de apunhalar Febo? Quem foi o

verdadeiro autor do crime e que razões ele tinha para isso?
9) De que jeito Quasímodo salvou Esmeralda e para onde ele a levou? Como a

multidão reagiu ao seu feito?
10) Nesse e em outros episódios, o povo apareceu mudando constantemente de

atitude (por exemplo, aplaudiu Quasímodo em sua coroação na Festa dos Loucos
e, no dia seguinte, vaiou-o no pelourinho). Parece que o autor vê o povo como
uma massa disforme, conduzida pela opinião da maioria. Você concorda com
ele?  Reúna-se com seus colegas e traga a questão para os dias atuais, analisando
o comportamento do povo diante de um fato recente.

11) Na opinião de Victor Hugo, a justiça na Idade Média era bastante falha. Lembre-
se do julgamento de Quasímodo, quando um surdo interroga outro surdo, e do
julgamento de Esmeralda, em que a condenam por um crime que nem sequer
existiu. Na sua opinião, como funciona a justiça no Brasil de hoje? Discuta o assunto
com seus colegas de classe.

12) No século XV, época da história, as pessoas acusadas de crimes podiam pedir
asilo em igrejas porque elas eram, além de sagradas, invioláveis. Isso ainda acontece
hoje em dia? Pesquise sobre um episódio acontecido no ano de 2002 durante o
conflito árabe-israelense, quando um grupo de palestinos refugiou-se num templo
católico. O que aconteceu com eles?

13) O que você achou dos comportamentos do capitão Febo ao longo de toda a
história? Como você definiria essa personagem?

14) Para você, D. Claude Frollo mereceu a morte que teve? Por quê?
15) Na sua opinião, o que Quasímodo representa? Você aprendeu alguma lição com

ele?  Veja se sua opinião coincide ou não com a de seus colegas.
16) No seu entender, que fatos caracterizam a idéia de fatalidade que está presente

em toda a história?
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O CORCUNDA DE NOTRE-DAME

Victor Hugo

BIOGRAFIA DO AUTOR

Poeta, romancista e dramaturgo francês, Victor Hugo liderou o movimento
romântico na literatura de seu país e exerceu grande influência sobre os autores do
século XIX. Diferente dos escritores que só foram reconhecidos depois de mortos, ele
conheceu a glória ainda em vida.

Nasceu em 1802, em Besançon, filho de um general do exército de Napoleão I.
Na infância, viveu na Córsega, Itália e Espanha. Aos 10 anos, os pais de Victor Hugo
separaram-se e ele mudou para Paris com a mãe e dois irmãos. Começou a escrever
cedo e, aos 15 anos, recebeu um prêmio da Academia Francesa por seu primeiro livro
de poesias.

Durante sessenta anos produziu inúmeros poemas, romances e peças teatrais.
Na poesia, destacam-se Folhas de Outono, As Contemplações e A Legenda dos Séculos.
No teatro, Cromwell e Hernani. Entre seus romances, O Corcunda de Notre-Dame e Os
Miseráveis figuram entre os mais populares de todos os tempos. Suas obras revelam
amor pela liberdade, sentido de justiça e solidariedade para com as pessoas comuns e
sofredoras.

Victor Hugo também teve intensa atividade política. Foi deputado durante a
Segunda República na França, iniciada com a revolução de 1848, lutando por objetivos
liberais como educação gratuita e expansão do direito de voto. Inicialmente apoiou Luís
Napoleão, presidente da República. Mas, quando este se tornou um ditador com o
título de imperador Napoleão III, exilou-se na Bélgica e na Inglaterra durante vinte anos,
só retornando a seu país com a volta da liberdade.

A vida pessoal do escritor foi marcada por muitas tragédias. Casou-se aos 20
anos com sua paixão de infância, Adèle Foucher. Seu irmão, que também amava Adèle,
enlouqueceu. Mais tarde, Adèle deixou-o para viver com o melhor amigo do marido, o
crítico literário Saint-Beuve. Victor Hugo sofreu ainda a perda da filha mais velha,
Leopoldine, afogada em 1842. Outra filha, Adèle, enlouqueceu depois de sofrer uma
decepção amorosa. Mais tarde o escritor teria uma segunda companheira, a atriz Juliette
Drouet, com quem viveu praticamente até morrer.

Quando voltou do exílio, em 1870, em companhia de Juliette, a França o recebeu
com carinho. Foi eleito para a Assembléia Nacional e, em 1876, para o Senado. Na data
de sua morte, 22 de maio de 1885, a nação ficou de luto. O corpo de Victor Hugo foi
velado sob o Arco do Triunfo e o enterro acompanhado por dois milhões de franceses.
O trajeto até o cemitério foi enfeitado com bandeiras com os títulos de suas obras literárias.
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