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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

 
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se 
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da 
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 



A PATA NO CHOCO 

 
 

Duas Comadres muito amigas, Maria Pires e Teresa Fernandes, que por 
nome não percam, topando-se um dia no soalheiro, travaram ateada 
palestra acerca de uma Pata no choco; assunto este que, parecendo estéril 
de sua natureza, elas souberam enriquecê-lo com toda a loquela de 
tagarelas perfeitas. Por tal motivo, e também por mostrar aos curiosos 
leitores as superstições e ridicularias em que se ocupam mulheres, aqui 
vai uma cópia fiel daquela prática extravagante. 
 

 
 

MARIA PIRES  

Eu, Sra. Comadre, ando tão consumida por causa da minha Pata, tão 
afligida estou, que não lhe digo nada!.... 
 
TERESA FERNANDES 

Pois que lhe sucedeu com a sua bichinha, que tão boa criadeira era? 
 
PIRES 
Que me havia de assuceder! coisas dos meus pecados, dos meus 
grandes pecados, que, sendo sem conta, como na verdade são, não 
podem deixar de me acarretar mofinas a montes! 
 
FERNANDES  
Aposto eu que a raposa lhe apanhou a sua joia, ou alguma zabaneira 
nossa vizinha, que será o mais certo, visto não haver já temor da justiça 
de Deus, nem da del-rei; cada um abafa o que pode, e quem mais abafa 
melhor lhe vai: como tirem boas provas da surripiadela certos lambões 
de língua grande, logo é tal a míngua de provas, que não há uma para 
uma mezinha; ficando o ladram rico, e abençoado como o nosso Pai 
Abrahão; e quatro figas para os que foram tosquiados ou esfolados, 



quando Deus quer. Porém descanse, minha Comadre, eu lhe responso a 
Pata; e tenha muita fé em que ela há de aparecer, se não tiver caído em 
mãos apegadiças, pois aí pouco poder tem as minhas rezas; nem elas 
me trazem sardinha que o gato leva: mas então iremos falar com aquele 
corpo aberto, que tudo sabe e tudo adivinha, para ao menos sabermos 
de quem nos havemos de queixar, e não andarmos às cegas botando 
juízos temerários. 
 
PIRES 
Não vai por aí o gato às filhoses: antes isso fora; pois se quer estaríamos 
desempeçadas doutras penas, ainda maiores. Não, Sra. minha, a Pata 
não foi furtada; está, sim, no choco há um mar de dias, sem acabar de 
tirar os ovos, encarriçada por um tal feitio, que não bebe nem come 
coisa que Deus crie; em fim parece Moura encantada: tantas são as 
negras das minhas culpas! Ora, tomando eu isto por caso agourento, 
ando estarrecidinha de todo; porque, segundo a madorna da Pata e sua 
longa choquice, arreceio, com muita razão, que ela esteja tirando algum 
Bicho de Chaves, que nos ponha de maus pesares, e a todos nos pape 
vivas e inteiras! 
 
FERNANDES  
Apelo eu para Deus! Sino Salomão nos acuda! Pois há de essa 
excomungada ave gerar semelhante bicho! Só se for o diabo em figura 
de Pata! Some-te, porco; vai-te para as areias gordas, não atormentes a 
cristandade com os teus desaguisados e malfeitorias! Quanto a mim, 
Sra. Comadre, esses seus temores são puras vanidades; mas, pelo sim 
pelo não, seria bom desfazer-se da excomungada e mais dos seus ovos, 
sem amor algum a tais embeleços; deixá-los ir com a trupe; arrenego da 
tigelinha de ouro em que hei de cuspir o sangue. 
 
PIRES 
Tem-me vindo a repiques de fazer o que Vossa Mercê diz; mas quem 
sabe se bulir-lhe será pior, e se já debaixo dessa malfadada Pata estará o 
bicho saído, o qual, mexendo-lhe eu, me trafegue logo para as suas 



entranhas danadas, sem me deixar dizer esta boca é minha; pois tal será 
ele, que já ao romper da casca faça destas estripulias! Na verdade lhe 
digo que trago o meu coração negro como a noite escura: tal o tenha 
quem me quiser mal! E tudo isto, aqui para nós, vem-me de um sonho 
de má estreia, que, se for verdadeiro, qual por nossos pecados será, 
temos aí a fim do mundo! 
 
FERNANDES  
E que sonho foi esse tão desastrado? 
 
PIRES 
Ai! não é bom assoalhar semelhantes coisas! nada queira saber, não 
aperte comigo, por vida sua lho peço, pois temo conte a outrem o que 
eu lhe disser, ou de alguma fala mal considerada, por onde tudo se 
venha a descobrir. Olhe, Sra. Comadre, por um cravo se perde uma 
ferradura, por uma ferradura um cavalo, por um cavalo um cavaleiro, 
por um cavaleiro uma praça, e por uma praça um reino; isto lhe digo eu 
para ficar entendendo que o descuido de uma palavra pode por o meu 
sonho nas bocas do mundo, e alevantarem-se daqui muitas carrapatas, 
de que o Senhor me defenda! 
 
FERNANDES  
Nisso diria Vossa Mercê bem se eu fosse de geração chocalheira; mas cá 
não há desses achaques, embora o digamos: e ainda que lá dizem, da 
má mulher te guarda, e da boa não fieis nada, mulher eu sou capaz de 
ter mau nas águas, como as pintadas em parede. Com que, minha 
amiga, desabafe comigo com todo o desafogo, que eu lhe prometo, à fé 
de cristã, a ninguém abrir boca; só se for à nossa amiga Cascalha, por 
ser cá do peito: quem me quer bem, diz-me do que sabe e dá-me do que 
tem. Mas essa mesma, com ser um poço de segredos, como nós 
sabemos, há de jurar guardar este em verbo Sacerdotes; senão nada feito. 
 
PIRES 
Sendo assim, não terei duvida em lhe contar o caso; porém veja 



primeiro o que me promete: antes que cases, olha o que fazes. 
 
FERNANDES  
Pode falar, está dito; faça de conta que está aos pés do seu Padre 
Confessor. 
 
PIRES 
Pois, Sra. minha, sonhei eu que essa amaldiçoada Pata já tinha tirado os 
ovos, e que de um deles saíra uma serpentarrona, coisa espantosa! ou 
não sei que maldita casta de monstro, pois se compunha de partes tão 
estranhas entre si e desconcertadas, que fazia dar volta ao miolo; até ali 
havia unhas de leão e esporões de galo! Então aquilo, fosse o que fosse, 
tinha três a quatro cabeças, ou cinco seriam elas, valha a verdade, que 
eu com o meu susto poder-me-ia enganar na conta: o certo é que uma 
das tais se cobria com uma grande casca, bem semelhante no feitio a 
uma coisa que eu já tenho visto, mas poucas vezes, por isso não posso 
dizer o que é; posso, sim, afirmar ser coisa de monta: o Senhor bem me 
entende.... Todas as outras cabeças eram de catadura terrível; porem a 
daquela faria erguer os cabelos a um calvo, atirando-lhe com a peruca 
até essas estrelas; e bem se via que era nela aonde o monstro diabólico 
tinha o maior poder da sua peçonha. Esquecia-me dizer que este 
demônio, sumido seja ele, disfarçava as deformidades do serro 
medonho com uma capa lustrosa, assim a modo de tartaruga, ou de 
outra concha de além mar, mas nem tudo que luz é ouro! Ora dos 
outros ovos saíram várias salamandras nojentas e lagartos feios, todos 
tão arrastados como o crédito de Judas traidor. E há de Vossa Mercê 
cuidar que haveria bulha entre a bicharada e o bicho grande? Pois não 
senhora; todos eles estavam muito de mano a mano: tão bom é o diabo 
como sua mãe. 
 
FERNANDES 
Eu estou a tremer com semelhantes bicharocos! A benta hora seja 
conosco! Isso não deve de ser coisa de Pata! 
 



PIRES 
Sim, semhora, é o que lhe digo; foi a mesma Pata que os pôs a todos, tão 
real e verdadeiramente como andar eu tolhidinha, azangada, levada 
das más horas; e mais defumo-me amiúdo com alecrim colhido em a 
noite de São João; como em jejum arruda e alho; e trago ao meu pescoço 
mão esquerda de toupeira, com asa de morcego macho, nascido à meia 
noite em ponto de uma terça feira, e apanhado ao sábado em 
encruzilhada ao pino do meio-dia; e ainda assim Deus sabe o que por cá 
vai, esperando a todos os instantes ver por obra esse mofino sonho! 
 
FERNANDES  
Ai! que te eu vejo tal, morro em antes de me estrancinhar essa coisa 
ruim! Grandes malquerenças e grandes diabruras nos andam por casa: 
cego é quem não vê por um crivo! A minha franga, Sra. Comadre, 
também é um sinal dos muitos feitiços que nos perseguem; pois, sendo 
ela dantes, como na verdade era, cristalhuda, azivieira, sacudida, e em 
fim um pino de ouro, tão mau olhado lhe deram que, metendo-se-lhe 
por entre os voadouros uns tais piolhos endiabrados, nunca mais foi 
senhora sua a pobrezinha da bicha, nem mais pôde alevantar a aza. 
 
PIRES 
Cada um sente o seu, e Deus o de todos. Mas a Pata no choco, Sra. 
Comadre, é que tem rabo de cabra; tais diabruras são as piores que 
podem ser, pois a toda a gente ameaçam. 
 
FERNANDES  
Seria acertado falar Vossa Mercê com alguma feiticeira, mestra no seu 
ofício, para vermos a volta que ela dava a semelhantes feitiçarias: as 
coisas desfazem-se por onde se fazem. 
 
PIRES 
Já fui falar com a Saparra a este mesmo respeito; e pagando-lhe 
adiantado, porque mais vale um toma que te darei: contei-lhe depois 
tudo, tim-tim por tim-tim, e ela me disse que o infernal aborto da Pata 



saltaria pelo arco da velha, e feria destemperos que não estão em livros, 
se não buscássemos logo para guarda nossa um cão negro que tivesse 
passado as águas do mar, e tivesse visto muitas castas de gentes: disse 
mais que o bom do cão havia de ser fiel, animoso, arrojado e botadiço, 
capaz de se encrespar com leões; e que, se tal o pudéssemos haver, 
veríamos desaparecer a Pata com a sua ninhada. Ora, eu já tirei inculcas 
por esse mundo de Cristo, e com efeito dão-me notícias de um cão bem 
estreado que parece vir a pelo para o intento; é mesmo, mesmo qual se 
requer; mas não me sabem dizer o modo d'ele nos vir à mau: e assim 
estou vendo quando sai o bicho, e nos faça em bocados, sem nós termos 
quem nos acuda. 
 
FERNANDES  
Nem falar nisso é bom, Sra. Comadre! os dentes me batem, e os cabelos 
se me arrepiam! Olhe, sabe que mais? não tomemos as dores antes do 
parto; mate-se o diabo, não nos matemos nós: se porventura 
depararmos com esse cão bem fadado, fortuna será nossa; e se não, 
encomendemo-nos às almas santas, e esperemos pelo que vier: em 
quanto o pão vai-e-vem, folgam as costas. Com pouco mais ergueram 
mau as Comadres do assunto da Pata no choco; e com a ligeireza própria 
do sexo, passaram a outros entretenimentos ainda mais ridículos; salvo 
uma adivinhação, dentre várias que disseram, pois essa não me pareceu 
de tais cabeças, e por isso ei-la aí para desafiar os inteligentes, e afinar 
as inteligências. 
 

ADIVINHAÇÃO 
 

É minha pátria o Brasil, 
De lá vim a Portugal 

Ser pisada e destruída; 
E sendo eu joia Real, 
A sorte cheguei a ter 

De me ver mesmo vendida, 
Como artigo mercantil, 



Para alguém se enriquecer. 
 

Uns virtude me atribuem, 
Outros me reputam vício, 
E como vicio me excluem; 
Mas destes, a seu pesar, 
Muitos há que benefício 

Vem por fim em mim buscar. 
Bastante gente há também 

Que não me quer mal nem bem. 
 

Uma irmã não longe tenho 
Que a este reino é vedada, 

E o tenta com grande empenho; 
Mas por ser mui altanada, 
Ganha pouco neste jogo. 
Coube-nos por nosso mal 

A sorte dura e fatal 
De ambas sofrermos o fogo. 

 
Alto lá, senhores adivinhões; a seu tempo se colhem as peras, dizem as 
Comadres: suspendam o seu juízo, se ele há de ser prejuízo; e tenham a 
paciência de esperar que a adivinhação se explique em um folheto, que 
fica para imprimir-se, intitulado: Grandes Mercês do Gênio Tutelar das 

Bagatelas. 
 
Das adivinhações omitidas na primeira edição desta obra, a que tem 
mais jeito é a seguinte: 

 
Fui expedita algum dia 

Em belos frutos mostrar: 
Aos olhos dei alegria, 

E consegui regalar 
Com largueza muita gente: 



Fui liberal finalmente; 
E, por uma sorte ímpia, 

Vou-me deixando de o ser. 
 

Um mal me veio tolher, 
Pelo qual me desconheço; 

Pois quebrantada me sinto, 
E os corações escureço. 

Dizem que bando faminto. 
De bichos vis me faz isto; 
Que eles, a mim apegados 
Com aferro nunca visto, 

 
Quanto podem, porfiados 
Me privam de fazer bem. 

Mas o que é certo, e ninguém 
De modo algum negar ousa, 

He o estar eu demudada, 
E infelizmente azangada 
Por uma terrível coisa, 

Que poucos anos não tem. 
 
A seu tempo se colhem as peras, tornam a dizer as Comadres; ninguém 
adiante juízos, e menos dê com a língua nos dentes, até vir tudo 
explicado no Folheto prometido. 
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