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primeiro



É um lugar sem mulheres. Foram expulsas desta Cidade.  
Os alunos nunca conheceram as mães. Nenhuma mulher os pre-
parou para o primeiro dia de escola. Estão sozinhos. Esperam nos 
corredores. Empurram-se contra as paredes. Cresceram entre os 
pais, entre os irmãos. Recebem apenas ensinamentos masculinos. 
Nunca poderão assumir o medo. Porque são homens. 

Na manhã em que inaugura o seu poder, Ele não escolhe 
nenhum dos estudantes prontos a chorar, nem sequer o mais 
baixo ou o mais gordo, mas o colega de camisola azul que arruma 
a mochila ao lado da cadeira.

Caminhando entre as filas de mesas, prepara-se, inventa uma 
queda, tropeça na mochila do colega de camisola azul. Espera que 
os outros rapazes comecem a rir e só depois se endireita, correndo 
o fecho do casaco, atirando-o para trás dos ombros, arrancando as 
mangas dos pulsos. Não arrisca um pedido de desculpas. Prende-lhe 
o cabelo nos dedos, fazendo-o inclinar-se para trás, esmurrando-lhe 
o nariz. Escuta-se o estalar do osso, como se acabasse de se partir um 
brinquedo de plástico com recheio de sangue. Um esguicho cruza a 
cara do agressor e prolonga-se na camisa branca do uniforme. Passa 
um punho nos lábios, limpa-se:

Nunca mais me faças cair.
Mesmo sabendo-se inocente, o colega de camisola azul terá 

de contra-atacar. No entanto, Ele não permite. Lança outro murro, 
na boca, para conseguir mais admiração dos espectadores. Este 
não é o adversário que ambicionou, fraco, sem resposta, preo-
cupado apenas com as suas próprias feridas. Por isso, castiga-o 
mais, atingindo-lhe a barriga com a biqueira do sapato, impedindo-
-lhe os pulmões, conseguindo, dessa maneira, a primeira vitória  
neste lugar.
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Os miúdos arremessam canetas, riscam o quadro com giz. 
Também gritam e começam lutas secundárias. Ele fecha os olhos 
quando encontra o punho de um oponente-surpresa que rasga  
a sala para lhe apanhar a boca. Os incisivos cortam o interior de um 
lábio. Este novo adversário empurra-o e Ele magoa-se nas esquinas 
metálicas das mesas, mistura-se com os alunos que rolam no chão. 
Uma bola atinge uma lâmpada. O apagador explode contra a parede. 
Crianças fingem um duelo de espadas com réguas e outra atira um 
compasso para o teto. Um aluno, preso na cadeira com fita-cola,  
é o único que chora. Todos os outros se riem, ou correm, ou come-
çam a transpirar. Os objetos em cima das mesas caem, partem-se, 
são espezinhados com o propósito da destruição, porque começa  
a conquista do território.

Os alunos das outras turmas, que esperam a chegada dos 
professores, arriscam sair das salas e aparecem na ombreira da 
porta. Ficam a conhecê-lo. Testemunham o ataque do oponente-sur-
presa, que lhe enlaça o pescoço, apertando-lhe a garganta, tentando 
imobilizá-lo. Ele reage, afundando-lhe o bico de um lápis no braço:

Larga-me.
Um professor caminha de um lado para o outro, mas não entra 

na sala. Os alunos das outras turmas fogem e os colegas começam 
a sentar-se. O professor identifica aqueles que ainda não encontra-
ram uma cadeira. O pó de giz mistura-se com o suor condensado 
nas janelas. Respira-se ar granulado. O professor entra e ignora os 
feridos, dirige-se para um dos alunos da fila da frente:

És um porco, abre a janela. Como consegues aguentar este 
cheiro?

O miúdo não responde, alguém ri e o professor encontra  
o infrator, aproxima-se dele, mostra a envergadura dos ombros,  
os dedos tão grandes, armas feitas com ossos:

Levanta-te.
O aluno não consegue mudar de cara, desfazer o sorriso.  

O professor abre e fecha os braços, as mãos ameaçam: 
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Levanta-te.
E quando o aluno obedece, com as pernas ainda fletidas, 

recebe os ossos na cara, rápidos, duas vezes, primeiro a palma  
e depois as costas:

Senta-te.
O professor repara na lâmpada estilhaçada no soalho, nas bolas 

de papel ensopadas em cuspo e coladas nas paredes. Os alunos que-
rem esconder-se, pressionam o tronco contra os tampos das mesas.

No outro lado da janela, as crianças que correm no pátio serão 
punidas pelo atraso. Outras beneficiam da ausência de um professor 
doente, equilibram-se no muro, brincam. Escuta-se uma bola contra 
a parede do pátio, solas que esbofeteiam o asfalto.

Em cima da cadeira, Ele abre a janela, executa o seu plano, 
admira o perigo das mãos do professor. Observa os alunos, certo de 
que todos recordarão a sua acrobacia. Salta para o pátio e, ao aterrar,  
uma dor, como um choque elétrico, percorre-lhe os tendões dos 
pés. Ouve assobios e aplausos dentro da sala. 

Corre para a bicicleta na entrada da escola, monta-se, desvia-
-se do porteiro, que tenta capturá-lo, disparando um pontapé para 
a roda traseira. E pedala, tirando as mãos do guiador, sem nunca 
olhar para trás.

Em sentido contrário, evita os carros, sobe passeios, as per-
nas aquecem. Pedala com mais força. Opõe-se a toda a Cidade, aos 
trabalhadores que descarregam camiões e que operam máquinas, 
que constroem prédios, que produzem armas de fogo. Com o seu 
corpo aerodinâmico, apunhala o fumo do lixo em chamas. Finta os 
cães com fome que querem morder-lhe as pernas. Passa por fábri-
cas, edifícios em ruínas, liberta-se do trânsito. Esta Cidade tem o 
cheiro dos esgotos. Ele atravessa o calor e as manchas tóxicas de 
combustível, usa as lombas para fazer saltar a bicicleta. Não respeita 
as regras de trânsito. Desliza cada vez mais depressa numa descida. 
Nunca poderá cair, partir um braço, ser preso. Nada de mal poderá 
acontecer-lhe.
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Deixa a bicicleta tombada em frente de casa. Durante toda 
a tarde, arrisca brincar no jardim, persegue insetos para os pisar. 
Os irmãos ensinaram-lhe como se lança álcool sobre as lagartixas. 
Costumam utilizar um isqueiro e um desodorizante para construir 
um lança-chamas amador. Há muitas manchas de relva queimada. 
Círculos de sacrifício. Ele procura alimentos na cozinha. Senta-se 
nos lugares onde nunca comeu, mastiga dentro da banheira, bebe 
leite no chão, e os fios de líquido escorrem dos cantos da boca. Não 
limpa nada. Entra na cama com as mãos sujas. Enrola-se nos len-
çóis, esconde-se, imaginando o pai, um castigo, o dia seguinte na 
escola, os ossos nas mãos do professor. Quer dormir, acordar apenas  
no momento em que os seus colegas lhe perguntem sobre o murro no  
nariz, sobre o salto pela janela.

Consegue adormecer. Mas acorda com o telefone. Não sabe 
as horas. O coração reage a cada toque. O pânico dos batimentos 
alastra-se pelo sistema circulatório, rebenta dentro da barriga e Ele 
descobre, mesmo depois de o telefone se calar, que dentro do corpo 
ainda pulsa o medo dos adultos.
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O irmão loiro tinha três anos quando Ele nasceu. O irmão 
moreno tinha dois. Nunca choraram à sua frente. Sempre lhe pare-
ceram pessoas adultas. O pai ajuda-os com a roupa todas as manhãs, 
cabeças entaladas nas camisolas, cordões dos sapatos apertados. 
Proíbe-os de fumar. O irmão loiro consegue andar de bicicleta 
apenas sobre a roda de trás. Disparou a pistola de um vizinho e os 
tiros acertaram em garrafas e em alguns sinais de trânsito. O irmão 
moreno imita-o, embora demore mais tempo no desempenho das 
tarefas.

Eles defendem-no dos outros miúdos, mostram-lhe como se 
captura ratos, como se corre mais rápido. Mas também o impedem 
de sair do quarto, encerrando-o no armário, obrigando-o a subir 
telhados, a beber álcool, a roubar chocolates e facas em lojas com 
seguranças.

No dia que antecedeu o ataque ao colega de camisola azul, 
os irmãos prepararam-lhe a mudança do infantário para a escola 
primária. Ensinaram-no a golpear um nariz, acentuaram a impor-
tância de magoar alguém nas horas de estreia. Disseram-lhe que 
aquilo que se faz nessa manhã decide o futuro de cada aluno. Para 
sempre. O irmão loiro contou-lhe ainda que no seu dia inaugural 
um colega pediu para regressar a casa. O professor calou-o com 
as mãos. Quando saíram para o recreio, o miúdo tinha as calças 
manchadas, largando pegadas de mijo. Nunca foi escolhido para 
participar em jogos e passeia sozinho no pátio. Nunca ganhará com-
petições desportivas, disputas com os punhos ou corridas nas aulas  
de ginástica.

Os irmãos mostraram-lhe como se cerram os dedos, como  
o braço é catapultado pelo ombro e como a cintura roda, como a força 
percorre os nervos, os músculos. Disseram-lhe para não escolher  
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a facilidade de um miúdo mais fraco nem arriscar uma derrota com 
um estudante mais forte. Ele obedeceu.

Escuta-se agora a porta de casa, as mochilas arremessadas 
para cima do sofá. Ele continua protegido pelos lençóis. Os irmãos, 
que regressam da escola, estremecem a madeira das escadas, saltam 
para a cama e carregam os joelhos contra o seu peito. Dizem-lhe que 
o colega de camisola azul entrou numa ambulância com as luzes 
rotativas ligadas. Todos os alunos conhecem a agressão, querem 
saber o nome do atacante, convidá-lo para festas de aniversário.

Continua sem luz, debaixo dos lençóis, protegendo-se dos 
golpes. Os irmãos pulam na cama, desinteressando-se do relato do 
combate após anunciarem que o diretor telefonou ao pai. Dizem:

Estás tão fodido.
Os irmãos descem as escadas, sentados num tabuleiro de 

cozinha. Competem, usando a rapidez. Mas cansam-se. E antes  
de saírem, de fecharem a porta de casa:

Estás tão fodido.
Esconde-se porque quer dormir. Receia o motor de um carro, 

uma porta a bater, passos nos degraus. Entala a cabeça entre as almo-
fadas, anulando o funcionamento das orelhas. Não sente um adulto 
dobrado sobre a cama:

Está na hora do jantar.
O pai chegou do trabalho. Todas as manhãs, uma carrinha 

com um símbolo da Cidade espera-o na rua. Devolve-o ao fim da 
tarde. O pai é o primeiro a acordar, prepara a comida, fatias de pão a 
saltar de um eletrodoméstico, dispõe nas cadeiras do quarto a roupa 
dos filhos passada a ferro, encontra os três irmãos alinhados junto 
das bicicletas antes da escola.

O empregado doméstico, que lhes autorizava pés descal-
ços e nenhuma roupa, foi dispensado. Se eles brincavam no jar-
dim, o empregado mantinha-se numa cadeira, apreciando-os.  
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O pai reforçou as ordens. Nenhum dos seus filhos continuaria  
nu. O empregado desobedeceu. O pai chamou-o ao escritório de 
casa. Escutou-se o ruído da mobília, o estrondo de uma queda, uma 
moldura a partir-se. O empregado quis chegar à estrada e uma perna 
cedeu. Uma mão inquiriu os estragos de um murro na boca. Havia 
sangue.

O pai inclina-se sobre a cama, diz-lhe uma segunda vez: 
Está na hora do jantar.
Os irmãos continuam na rua. Ele é o primeiro dos filhos  

a aparecer na cozinha. Utilizou um pente e mudou de roupa. Não 
quer nada fora do lugar. O pai, que tenta acender o forno, não lhe 
aprecia a prestação culinária. Mas Ele pega numa faca e corta legu-
mes. Não fará perguntas, conhece a ordem das tarefas. Estende a 
toalha, arruma os copos em cima da mesa, apaga as luzes nos quartos 
sem ninguém. Os irmãos regressam, lavam as mãos, sentam-se. 
Ele espera que o pai pegue nos talheres e só depois olha para o 
prato. Esta noite, quer ser competente. Não possibilitará nenhuma 
correção. O pai mastiga, engole:

Como foi o primeiro dia de escola?
Os irmãos comentam os professores e analisam os cole-

gas. Elaboram a lista do material escolar em falta. Nunca referem  
o combate. O irmão loiro inicia-se nas mentiras, porque também 
foi cúmplice, autor moral:

Este ano há alunos muito maus.
Maus porque não sabem fazer contas?
Maus porque são pobres. Querem roubar-nos e temos de 

nos defender.
Já alguém foi assaltado? 
Eles querem bater-nos. 
Já bateram em alguém?
Quiseram bater nos miúdos que entraram hoje para a escola.
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E bateram em alguém que eu conheça?
Há muitos miúdos. Não é possível conheceres todos. 
É preciso ir à escola defender os meus filhos?
Nós não fazemos nada. Só nos defendemos. 
Já alguém se defendeu?
Não temos culpa. Eles roubam mochilas. Fazem-nos cair. 

Temos de responder.
Podemos ficar paralíticos. Eles têm facas.
O pai manda o irmão loiro e o irmão moreno procurarem 

a sobremesa no frigorífico. Sobe para o quarto, senta-o na cama.  
Ele entra no pijama sem ajuda. O pai está perto. O cheiro da comida, 
as bochechas, os lábios que sobressaem na barba:

Era mais alto?
Sim.
Ganhaste?
Sim.
O pai informa-o de que a escola o suspendeu durante uma 

semana. Todos os alunos estarão no anfiteatro quando Ele pedir 
desculpa ao professor. O pai diz:

Dorme.
Na sala, no andar de baixo, alguém se ri no ecrã e depois riem 

os irmãos. O pai afasta-se da cama sem lhe tocar. Desce. Senta-se 
no sofá, abre um jornal e adormece. Quando acorda, pede ao irmão 
moreno para não morder uma almofada.

No quarto, sem luz, Ele não chora, porque na escola todos 
sabem o seu nome, o seu número, mil trezentos e setenta e cinco.

Em apenas uma semana, estará outra vez com os colegas 
e no sofá da sala. O pai desistirá então do jornal, do sono e terá  
de pedir-lhe ajuda para saber o que aconteceu aos protagonistas do 
programa de televisão.



Até que chega o dia em que têm de crescer, enfrentar a outra face do mundo 
— as mulheres —, e se confrontam com a brutalidade da sua própria natureza: estão 
subjugados pelos impulsos da carne, presos numa imensa solidão e no corpo como 
único instrumento de prazer. São vítimas e carrascos de um regime tirânico. O coração 
dos homens é um livro descarnado e poderoso, que põe a nu os perigos do delírio 
ideológico e a vulnerabilidade da natureza humana.

«Este livro é, sem dúvida, sobre o pesadelo que representa um Estado totalitário, mas, 
na realidade, espelha os problemas e as falhas que existem na vida de todos os dias. 
Ele, Mau, Grande e seus comparsas podem ser quaisquer outros rapazes urbanos, 
à solta num mundo estéril e sombrio, sem horizontes, sem futuro. […] O coração dos 
homens, com a sua escrita acutilante, marcado ao ritmo dos golpes num combate letal, 

representa um sério aviso que não deve ser ignorado.»

Helena Vasconcelos, Público

O coração dos homens
«É a primeira vez que faz chorar uma mulher. O corpo dela quebra com os soluços, as frases 
são cortadas ao meio. Ele pensa que talvez um beijo, uma derradeira tarde de sexo, possam 
anestesiar a aflição feminina. Nunca sentiu este desconforto, esta maldade, mesmo quando, 
num ringue, na rua, infligiu dor a outros homens. Ele gosta desta mulher.»

Uma cidade sem mulheres, decadente, totalitária: 
além da violência e carnalidade, de que matéria podem ser feitos os homens?

Esta é a história de um grupo de amigos que cresce numa Cidade-Estado exclusiva-
mente masculina, no rescaldo de uma época em que foram expulsas todas as mulheres 
e apagada a memória da sua existência. No país d’O coração dos homens, o pugilismo 
foi elevado a desporto nacional, glorificando a força física e apontando o dedo 
às emoções, meros sinais de fraqueza de espírito.
Expurgados até do nome próprio, os protagonistas deste romance deixam o leitor 
à mercê do combate das palavras: Ele, Mau e Grande são homens à solta, lutadores 
impiedosos e temerários, ligados por esse fio tão mal compreendido que é a lealdade 
masculina. Passam os dias em busca do perigo, a testar limites, envolvidos em rixas 
de rua e lutas interiores.
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