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CAPÍTULO 1

Um inseto na família

Numa nada bela manhã, Gregor Samsa acordou trans-
formado em inseto. Era verdade. Ele próprio não teve 

dúvidas, embora a princípio tenha ficado confuso. “Espera aí, o 
que é isso?”, pensou, examinando-se com dificuldade.

Era de rir se não fosse de chorar.
A noite tinha sido difícil, cheia de sonhos estranhos. Gregor 

acordou cansado, moído mesmo. Que força têm certos sonhos 
para nos atingirem!

Sonhar pode ser um trabalho pesado. Sonhar pode ser um 
desafio. Sonhar pode ser uma PREMONIÇÃO. Pelo menos certos 
sonhos. Talvez sonhar esses sonhos acabe nos acordando para um 
dia diferente dos dias normais.

Certamente aquele dia não era como os outros. Gregor, 
viajante do setor de vendas de uma pequena loja, acordou de 
seus sonhos ameaçadores. Acordou – antes mesmo de constatar 
qualquer coisa – se sentindo transformado. A forma de despertar 
mostrava que algo tinha mudado. Algo muito importante.

Não teve tempo de pensar direito. Simplesmente despertou 
dos inúmeros pesadelos daquela noite estranha e, convencido de 
que não estava mais dormindo, viu que tinha se transformado 
num horrível inseto.

Um inseto!
A confusão de seus pensamentos foi enorme. Perdera a 

forma que possuía até então. Tinha agora um corpo que ele nem 

PREMONIÇÃO: sensação do que está para acontecer, presságio, 
pressentimento
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sabia direito como era. E aí: agir como? Mexer-se como? Ficou 
paralisado.

Primeiro, pelo susto de descobrir que tinha se transformado.
Depois, por perceber que tinha se transformado em algo 

diferente, algo sobre o qual ele não tinha nenhum controle.
Antes, sendo um homem, podia PREVER cada movimento. 

Caminhar, sentar, deitar-se.
Conquistara, com o passar dos anos, total domínio sobre 

seu corpo. Conhecia-o há décadas. E nada que fosse físico podia 
surpreendê-lo.

Nessa manhã, porém, ANTECEDIDA por visões inexplicá-
veis, por sentimentos confusos misturados ao sono agitado, ele 
pensou em sua vida agitada de viagens longas e cansativas. De trens 
e hotéis. De dias e dias em cidades pequenas e estranhas, longe de 
casa. Ele saciando com seu trabalho a sede de vendas, a fome pelo 
comércio de produtos que devem produzir muito lucro, bastante 
dinheiro, sempre, sempre. 

Distraiu-se nessas lembranças. Imaginou que tudo podia ser 
fruto de algum mal-estar. Que dali a pouco...

Mas isso não durou muito. Com uma rapidez tão grande 
quanto cruel, compreendeu que perdera para sempre o antigo 
corpo tão familiar, e que ganhara em troca um corpo, além 
de monstruoso, desconhecido. Como funcionava esse novo 
corpo? Como?

Aos poucos, enquanto a PARALISIA da surpresa ia passando, 
ele tentava alguns movimentos. Em vão.

PREVER: subentender, pressupor, calcular, profetizar
ANTECEDIDA: indica uma anterioridade lógica de uma coisa em relação a 
uma outra, numa sequência temporal de fenômenos
PARALISIA: impossibilidade de agir, de operar; entorpecimento, estagnação, 
ficar parado, imobilizado
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Estava deitado de costas, e suas patinhas – meu Deus!, que 
pequenas, que inábeis, que inúteis! – se moviam no ar, exatamente 
como quem esperneia sem a mínima condição de defender-se.

Tentou manter a calma, um mínimo de calma, ao menos 
para conseguir raciocinar. No que ele se transformara, afinal de 
contas? E, o mais importante, transformara-se mesmo? Não seria 
por acaso algum novo pesadelo, desta vez com uma aparência mais 
real que os anteriores?

A dúvida era pequena, talvez nem existisse. Mas a esperança 
esperneava em seu coração e se fingia de dúvida.

Tentou concentrar-se no que ele era agora. Era difícil concen-
trar-se. Nervoso, não organizava as ideias. Mas a mudança que 
sofrera era demais: não havia como ele não perceber, com clareza, 
que nada de suas formas humanas sobrevivera àquela noite.

Suas costas eram largas demais. O tronco, arredondado. E a 
tão confortável capacidade de movimentos do antigo corpo tinha 
se convertido numa RIGIDEZ de inseto, com movimentos duros, 
lentos, como se todo o seu ser estivesse engessado.

  
CAPÍTULO 2

A voz que se perdeu

Gregor olhou para si mesmo como nunca havia olhado antes 
em sua vida. Prisioneiro REPENTINO de uma desagra-

dável IMOBILIDADE, tentava ajeitar-se na cama, mover-se, mas 
apenas conseguia ver os nervosos e inúteis chutes das suas inúmeras 

RIGIDEZ: dureza, rijeza; estado que não cede nem à flexão nem à pressão; 
imobilidade
REPENTINO: súbito, de repente, sem aviso
IMOBILIDADE: paralisia, suspensão de movimentos
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perninhas, frágeis em comparação com seu CORPANZIL munido 
de uma COURAÇA  nas costas e de uma espécie de armadura cheia 
de NERVURAS no que antes eram o peito e a barriga.

Era manhã cedinho, em breve teria de ir trabalhar. Já escuta-
va, apesar da porta de seu quarto estar fechada, os ruídos da casa. 
A família – pai, mãe, irmã, além da empregada – começava sua 
rotina diária. Banho, café. Em breve alguém viria bater em seu 
quarto, saber por que ele ainda não aparecera no corredor e não 
cumprimentara a todos como sempre.

Impossível aceitar a nova situação. Isto sim que era pesadelo, 
e não aqueles sonhos, difíceis de descrever, sonhos que haviam 
tornado sua noite agitada e na qual o sono não lhe trouxe a paz 
do repouso.

Quem sabe o que ele confundira com sonhos fossem as 
perturbações causadas pela transformação? Madrugada alta, a 
metamorfose ocorrendo em seu corpo, e as alucinações em sua 
mente confundidas com MEROS pesadelos dos quais um homem 
se livra assim que acorda.

Entretanto, ele acordou para o pior de todos os pesadelos, um  
tipo de pesadelo que jamais suspeitara. Um pesadelo definitivo.

Não tinha mais o corpo que tivera a vida toda. Pior: tinha 
agora um corpo HORRENDO e incômodo. Pior ainda: tinha uma 
família, gente querida, que certamente teria pena ou até medo dele. 
E que fugiria assim que ele se aproximasse. E, além do novo corpo 
que ele não podia aceitar, teria a partir de então uma família que 
não mais poderia aceitá-lo. 

CORPANZIL: corpo grande, estrutura física de dimensões enormes
COURAÇA: espécie de armadura, proteção natural de um corpo
NERVURAS: tecidos rígidos em forma de filetes, linhas extensas de nervos 
dispostas em série
MEROS: apenas, insignificantes
HORRENDO: terrivelmente feio, de aspecto repugnante
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Isso era pior que morrer.
A nova condição animal não tinha mudado em nada o fun-

cionamento de seu espírito. Ele pensava da mesma forma que antes, 
quando era um homem. Temia da mesma forma. A diferença era 
que agora o motivo dos temores era muito maior.

A mãe, uma pessoa muito doce, TERNA, amiga, veio chamá- 
-lo, e ele respondeu com uma voz que ele próprio não reconheceu.  
Felizmente a mãe, do outro lado da parede, talvez pela natural 
alteração do som na distância, não pareceu notar. Logo o pai, um 
sujeito mais duro, mais impaciente que a mãe, veio chamá-lo. E 
em seguida a irmã, já com alguma INQUIETAÇÃO.

À medida em que ele ia respondendo, percebia que sua 
voz sofria mutações: uma espécie de PIPILAR, o típico som 
de alguns pássaros e de alguns insetos. Parecia que as frases 
começavam bem e terminavam muito mal, destroçadas, sem 
nenhum sentido.

Em breve ouviu vozes agitadas. Imaginou que fossem pai, mãe 
e irmã perguntando-se o que houvera com ele, qual o motivo do 
atraso. Seu quarto continuava fechado e ele procurava não fazer o 
menor ruído. Não queria chamar atenção.

A agitação era feita por quatro vozes. Além das três conhe-
cidas, havia mais uma, e masculina, que ele reconheceu logo: 
a de um colega de trabalho. Fios da conversa passaram pela 
fresta da porta do quarto. Ele entendeu. O colega, mandado 
pelo chefe da loja em que Gregor trabalhava, viera saber o que 
tinha acontecido. 

Era hora de agir. Mas agir era cada vez mais difícil. Imagine 
você acordar e descobrir que se tornou um inseto? Até aceitar essa 

TERNA: doce, cheia de ternura, carinhosa 
INQUIETAÇÃO: estado de intenso nervosismo, de agitação mental e física
PIPILAR: canto de filhote de passarinho, assovio fino, fraco, mal definido
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ideia, muito tempo terá se passado, e durante esse tempo você 
pensará mil loucuras e não achará nenhuma solução. Aliás, é uma 
situação para a qual não existe saída. Existe?

E depois, mesmo aceitando que se tornara um inseto, movi-
mentar-se como um – dependendo do tipo de inseto, e aquele, 
pelo jeito, não era dos mais velozes – não era tarefa fácil. Portanto, 
Gregor agora se sentia um inválido.

Dias atrás, correndo de cidade em cidade, de cliente em cliente, 
parecia um milagre produzido pela vida em comparação com o 
que era nesta manhã. E nesta manhã, fazendo esforços como os 
de um bicho obeso e velho vestindo uma ARMADURA, parecia 
que era uma tragédia viva, alguém sem nenhum futuro.

Ele conseguiu sair da cama ATABALHOADAMENTE, ba-
tendo-se, sentindo dores no ventre inchado que tinha agora. Teve 
medo de desmaiar.

Não podia perder a consciência, de jeito nenhum. Se des-
maiasse, o encontrariam daquele jeito, e ele nada poderia fazer 
para evitar que isso acontecesse. Enquanto estivesse LÚCIDO, bem 
acordado, podia tentar pensar (pensar estava ficando difícil) em 
alguma forma de escapar ou, no mínimo, de poupar seus familiares 
de sua triste aparência.

Gregor REDOBROU os cuidados a cada movimento. Ia 
aprendendo, muito lentamente, sobre aquele DISFORME  corpo 
com que tinha amanhecido. Um movimento mal calculado e ele 
produziria um golpe sem querer e por isso um golpe forte, des-
controlado, um barulho a ser notado, uma denúncia de seu estado 

ARMADURA: couraça, proteção de material duro ao corpo frágil
ATABALHOADAMENTE: atrapalhadamente, de maneira confusa
LÚCIDO: com a mente extremamente alerta, acordado ao máximo, com 
total domínio psicológico
REDOBROU: duplicou, multiplicou, ampliou suas possibilidades
DISFORME: monstruoso, que perdeu a forma natural, deformado
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lamentável, e quem sabe um ferimento em si mesmo. Andava 
como um bêbado que pesasse 150 quilos.

A impaciência do colega aumentava. Um diálogo aconteceu 
através da porta fechada. O gerente da loja argumentou que a época 
não era de se desprezar trabalho, e que uma falta por um simples 
mal-estar era uma imperdoável falha profissional.

Gregor tentou acalmá-lo, desculpando-se. Disse que no dia 
anterior já não se sentia bem, que poderia ter avisado a firma, mas 
como adivinhar que acordaria tão mal? Tentava ganhar tempo, 
desejando que o colega fosse embora.

A mãe começou a achar que era doença mesmo, e grave. 
Chamassem um médico!

O pai achava que ele, Gregor, estava brincando com to-
dos. Chamassem um serralheiro! Tinham de abrir a porta de 
qualquer jeito.

A irmã, ainda no quarto dela, tendo recém-acordado, 
chorava.

O colega perguntou a todos se tinham notado a voz de Gre-
gor. Parecia a de um animal, INDEFINÍVEL.

Dentro do quarto os pensamentos de Gregor eram cada vez 
mais atropelados, e sua voz, cada vez mais perto da mudez. Tinha 
medo de falar. Desejou emitir sons para reconhecer a antiga voz. 
Mas já não a reconhecia.

Ela mudava rápido. Era outra quando, há pouco, respondera 
aos familiares. Não era, porém, uma forma de mudez. Era em 
outra língua que ele talvez estivesse INGRESSANDO. Em outro 
mundo. E ele só tinha esse novo mundo para ali agarrar-se.

 

INDEFINÍVEL: que não pode ser definido, algo ou alguém que não 
podemos descrever
INGRESSANDO: entrando, penetrando, sendo aceito em algum local
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CAPÍTULO 3

O pai carcereiro

O quarto era pequeno, a casa grande, a família insistente. 
Gregor não poderia ficar muito tempo trancado, sem 

falar com ninguém. Houve um instante em que ele pareceu es-
quecer todo o horror que estava sentindo. Houve um instante, de 
desespero ou de inocente esperança na recepção de todos, em que 
ele resolveu abrir a porta.

Fez isso com a boca sem dentes (era um inseto agora, em todos 
os detalhes), com extrema dificuldade. A chave girava na enorme 
e forte MANDÍBULA, e a porta foi abrindo depois de incontáveis 
movimentos desencontrados da chave na fechadura.

O ruído que esta fez, ruído diferente dos ruídos que fizera 
nos anos que o antigo Gregor abria a porta, alarmou a todos.

Mal sua cabeça e uma parte de seu corpo disforme surgiram 
na passagem, o colega foi o primeiro a avistá-lo. Reagiu com um 
“oh” de espanto e foi recuando, recuando.

A mãe, ao lado do gerente, olhou primeiro o marido, como 
se pedisse socorro. Tinha os cabelos despenteados, apesar de terem 
visita em casa, e tentou caminhar na direção do filho. Deu dois 
passos e caiu desmaiada.

A reação do pai, a princípio, foi de INCREDULIDADE. 
Depois, de repugnância. Não podendo evitar que a esposa tivesse 
assistido àquele espetáculo deprimente e ameaçador, sentiu pri-
meiro raiva. Teve vontade de expulsar Gregor dali, o mais depressa 
possível, fazê-lo recuar, voltar ao quarto.

MANDÍBULA: a região inferior da boca nos animais 
INCREDULIDADE: qualidade do que não se pode acreditar, quem ou o que 
não crê, condição causada por algo incrível
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Depois olhou para os lados, sem saber o que fazer. Começou 
a chorar.

Gregor falava com o gerente, tentava explicar-lhe que ia me-
lhorar, que logo, logo podia seguir viagem para vender os produtos 
da loja, que tudo ia ficar bem. Imaginava que o colega entendesse 
alguma palavra sua. E o homem, olhos arregalados, boca aberta, 
gestos quase como os de uma estátua, ia andando para trás, devagar, 
como se temesse um ataque a qualquer momento.

Quando o corpo de Gregor afinal saiu por inteiro do quarto 
apertado, o espaço ficou maior e seus movimentos melhoraram. As 
patinhas se apoiaram com firmeza e ele conseguiu andar melhor. 
Caminhou em direção ao colega, que fugiu.

A mãe, em seu caminho, recuperara os sentidos e gritou 
horrorizada. Sentou-se numa mesa, tentando livrar-se do conta-
to do filho. Gregor estava mais baixo, como um inseto, mesmo 
gigantesco.

O pai reagiu. Pegou a bengala que o gerente esquecera, na 
pressa, e um jornal, e com eles passou a enxotar Gregor de volta 
ao quarto. Berrava sons DESCONEXOS, como um animal, quem 
sabe tentando assustar Gregor, quem sabe imaginando ser enten-
dido naquela nova língua.

Seus gritos faziam Gregor recuar, humilde, mas o filho-inseto 
não sabia andar de costas. Seus passos tinham ficado ainda mais 
lentos. Demorou a chegar até a porta do quarto.

Os gritos se multiplicaram, a hostilidade era maior. O medo 
de Gregor tornou-se grande. Além disso, o novo corpo não 
ajudava e ele, com sacrifício, realizava movimentos demorados, 
dando tempo para que os piores sentimentos brotassem entre 
todos naquela casa.

DESCONEXOS: sem conexão, desencontrados, confusos
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O pai, no entanto, estava decidido a agir sem demora, e afas-
tou com o pé o corpo pesado de Gregor, apressando seu retorno 
ao quarto. Diante da dificuldade do gigantesco inseto de passar 
pela porta, agora estreita, deu-lhe um violento pontapé. Gregor 
emitiu um grito INUMANO, guinchou. Uma de suas patas ficou 
inutilizada, pendendo INERTE do corpanzil. E ele afinal arrastou-se 
novamente para o quarto do qual não devia ter saído.

Lá dentro ficou pensando. “Sou tão estranho dentro desta 
família que de repente não me sinto humano. Sou o quê? Uma 
espécie de barata? Uma espécie de barata. Um inseto, um bicho 
asqueroso, que, se mete medo, é em mim mesmo, e aos outros, 
que me olham, causa mais pena que pavor.

E se afastam, não porque eu os ameace com minha força, 
mas porque eu os ameaço com a minha fraqueza.

A fraqueza é um perigo terrível. Para eles e para mim.”
 

CAPÍTULO 4

Restos de comida, 
restos de esperança

Expulso do restante de sua própria casa, confinado no 
quarto-prisão, Gregor, o rapaz-inseto, ficou num estado 

lastimável, entre o sono do cansaço mais extremo e pequenos 
desmaios.

Recuperou plenamente seus sentidos quando já anoitecia. 
Orientado pelas antenas, às quais estava aprendendo a dar valor, 
foi até a porta, junto da qual ouvira ruídos, como se alguém tivesse 
estado lá, examinado algo, e ido embora.

INUMANO: não humano, sem humanidade, fora da espécie humana
INERTE: imóvel, parado, sem se mexer, desmaiado, em coma ou morto
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Sentiu um cheiro agradável à medida que chegou perto. 
Junto à porta havia uma tigela com leite doce no qual boiavam 
pedaços de pão. Sentia fome, muita fome. Não havia comido o 
dia inteiro e leite era uma de suas preferências.

Era.
Mergulhou a cabeça no leite, molhando até os olhos, e em 

seguida afastou-a, REPUGNADO. Não gostava mais. Leite era 
bebida para o Gregor humano, mas o Gregor animal por certo 
gostava de outra coisa. O quê?

Passou a noite toda espreitando, por uma fresta na porta de 
seu quarto, os movimentos da casa. Que eram quase nulos.

Se antes a família era agitada, conversava, lia e comentava em 
voz alta os assuntos da leitura na sala de estar, desta vez uma luz 
de lampião iluminava apenas o recinto vazio.

Quando Gregor se afastava de seu posto de observação, 
alguém abria de súbito uma das folhas da porta de seu quarto, 
só um pouquinho, bem rápido. Mal ele se movimentava, e esse 
alguém já fechava a porta e se afastava e Gregor nem conseguia 
saber quem fora nem para quê.

Muito mais tarde as luzes foram apagadas no resto da 
casa e ele pôde ouvir passos abafados. Percebeu que deveria 
ter sido vigiado todo o tempo. Tentou dormir, mas a fome 
não deixava.

Tentou distrair-se, treinando os novos movimentos que 
seu novo corpo podia fazer e ao mesmo tempo aprender o  
que não podia. Mas a fome não deixava.

Com todos dormindo, talvez ele pudesse então pensar com 
mais calma, sem a pressão dos gritos histéricos da família em seus 
ouvidos. Porém, como pensar com calma com uma fome histérica 

REPUGNADO: enojado, com náuseas
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gritando em plena noite num estômago vazio e gigante de inseto 
tamanho-família?

Decidiu que a cama não servia para ele. Seu lugar seguro era 
debaixo de um sofá que tinha por ali. Esgueirou-se sob o CANA-
PÉ e achou, a princípio, engraçado, depois de tantos anos (cerca 
de cinco que habitava aquele aposento), achar o quarto tão alto e 
inadequado para suas necessidades.

A noite foi longa, torturante. A fome o massacrava e a dúvida 
também.

Sabia que tinha de planejar seu futuro. Por enquanto ele re-
sumia, esse futuro, em Gregor ter calma e muuuita paciência com 
todos. Seu estado não era nada animador. Era preciso aprender a 
difícil arte de esperar.

De manhã cedinho a porta do quarto foi aberta e ele enxergou 
a irmã, que a princípio não o viu. Os olhos da moça percorreram 
nervosos cada canto do quarto, até o teto. Quando ela o descobriu 
debaixo do sofá, assustou-se e fechou a porta bem rápido.

Antes mesmo que Gregor sentisse alguma frustração, a irmã 
retornou. Parecia arrependida de seu gesto. Entrou na ponta dos 
pés, dirigiu-se à tigela e, vendo-a intacta, pegou-a e levou embo-
ra. Um detalhe: as mãos da moça estavam enroladas num pano, 
provavelmente para protegê-la. Gregor deve ter se sentido como 
se o vissem como uma epidemia.

Logo em seguida a irmã retornou, com um monte de comida 
que há dois dias atrás jamais pensaria em oferecer ao irmão.

Espalhou tudo num jornal velho.
Legumes murchos, já passados, quase podres.
Restos do jantar: ossos lambuzados por um molho já frio 

e ressecado.

CANAPÉ: assento para duas ou mais pessoas, com encosto e braços
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Passas e amêndoas.
Um queijo que certamente qualquer membro da família 

recusaria.
E pães. Fatias secas, duras, e fatias frescas com manteiga.
Era evidente que ela queria testar o novo gosto de Gregor. 

Várias possibilidades para descobrir no que se transformara 
seu paladar.

Trouxe novamente a tigela da noite anterior, desta vez 
com água.

E afastou-se dali bem depressa, provavelmente para não 
constrangê-lo, para deixá-lo comer à vontade.

Mal ela fechou a porta, ele saiu de seu esconderijo e rastejou 
rapidinho até o jornal onde os alimentos o esperavam. A comida 
fresca não o interessou, só os restos.

Duas vezes ao dia a irmã trazia-lhe comida, pelo jeito, 
escondida dos pais. De manhã, bem cedo, quando eles ainda 
dormiam. E depois do almoço, quando eles sesteavam. Gregor 
se perguntava acerca das razões. E, aliás, se perguntava sobre 
outras coisas.

De alguma forma a família não trouxera o médico para 
examiná-lo nem o serralheiro para vencer a porta que ele havia 
se negado a abrir.

Gregor também CONSTATAVA que agora eles não o com-
preendiam; porque não mais compreendiam sua linguagem e 
porque decerto imaginavam que ele não pensava mais como 
antes. Todavia, ele os compreendia. E o fato de entendê-los sem 
ser entendido aumentava sua solidão.

Percebia na irmã um esforço por comunicar-se com ele. O 
modo, por exemplo, como ela abria a porta, girando a chave bem 

CONSTATAVA: descobria, concluía
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devagar, para dar tempo para que ele se escondesse, para que 
procurasse um abrigo e evitasse assustá-la.

Ou alguns comentários que ela fazia, em voz alta, como que na 
vã esperança de que Gregor percebesse suas reações: “Opa! Como 
ele comeu hoje! Acertei no cardápio...” Ou, então, desapontada (o 
que acontecia cada vez mais frequentemente): “Puxa vida, de novo 
ele não comeu quase nada...”

Quem teria apetite naquela situação? As poucas mas bem- 
-intencionadas visitas da irmã eram o único contato de Gregor com  
os homens no mundo que ainda lhe restava.

 
CAPÍTULO 5

A liberdade no quarto vazio

O quarto de Gregor tinha de um lado o quarto da irmã 
e do outro lado o dos pais. Fora seu porto de chegada 

durante muitos anos. Sua pausa cada vez mais rara. Seu rápido 
pouso para repouso.

Agora era tudo. Seu lar e sua prisão. E seu mundo também. 
Era, de certa forma, um outro quarto.

Gregor tinha mudado, e como! A METAMORFOSE de seu 
corpo mudou não apenas seus hábitos, mas seus movimentos 
físicos. Podia, por exemplo, caminhar pelas paredes, o que seria 
impossível no passado mais recente.

Assim, os móveis lhe eram inúteis. Se nem a cama lhe servia 
para nada, de que serventia teria uma cômoda, um sofá (a não ser 
ir para debaixo dele), um espelho?

Nossa, um espelho... Melhor nem passar diante de um.

METAMORFOSE: transformação, mudança radical
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Já bastava saber que a empregada pedira demissão no primei ro 
dia, após a metamorfose. Comprometendo-se, sob juramento, a 
nunca falar a ninguém sobre o que acontecera naquela casa.

Já bastava entender que jamais saíam todos de casa, temen-
do que ele ficasse sozinho, não por medo de desampará-lo, mas 
provavelmente para melhor controlá-lo e evitar que saísse.

Já bastava perceber que sempre ficavam duas pessoas em ca sa, 
geralmente a mãe e a irmã, talvez para uma socorrer a outra. Sen  -
tiam-se, qualquer uma delas, frágeis demais para enfrentá-lo a sós?

A pequena cabeça de Gregor fervilhava de ideias. A família 
era sustentada por ele há cinco anos. O pai estava velho, gordo, 
sem iniciativa, e tinha fracassado nos negócios de tal forma que 
não se encorajava a retomá-los.

A mãe sofria de asma, não tinha fôlego para coisa alguma.
A irmã, que gostava de música e tocava violino, era pouco 

mais que uma criança, sem experiência para algum serviço que 
rendesse dinheiro suficiente.

Agora Gregor estava despedido, sem o emprego com o qual 
trouxera comida e conforto àquela casa durante muito tempo.

O pai, inseguro em razão de sua inabilidade no trabalho, 
tornara-se econômico, e felizmente juntara um bom dinheiro com 
o salário de Gregor. Havia recursos, num pequeno cofre muito 
bem fechado, que dariam para sustentá-los ainda uns dois ou três 
anos. Mas e depois?

A pequena cabeça de Gregor fervilhava com essas preocupa-
ções. O mais curioso – e triste – é que a família jamais imaginaria 
que ele tinha consciência disso tudo, que estava sofrendo pelo 
futuro ameaçado deles todos.

A irmã continuava a vir todos os dias, duas vezes, mudar a co-
mida e arrumar o quarto. Evitava olhar para o irmão, demonstrando 
ser impossível alguém acostumar-se com a aparência de Gregor.
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Ele passara a andar mais vezes pelas paredes, pelo teto (onde 
se dependurava), e deixava rastros de uma substância aderente que 
seu corpo DESTILAVA. A irmã descobriu isso e entendeu que teria 
de retirar os móveis, que eles eram um impedimento para essa 
pequena liberdade que poderia ser dada ao irmão.

Gregor tinha notado que só a irmã ia no quarto. O pai e a mãe 
nunca apareciam. Uma vez chegou a escutar a insistência da mãe em  
vê-lo, mas o pai a fez mudar de ideia. E a irmã talvez fosse estimulada 
por algum tipo de inocência, de impulso irresponsável. Era difícil 
acreditar que seus cuidados representassem um ato de amor.

Se fossem, ela não demonstraria, como costumava, temor e 
asco diante da aparência de Gregor.

O mais importante, porém, naquele momento, era que ele 
tivesse mais espaço físico. A irmã estava decidida. Tinham de retirar, 
ao menos, um armário e uma escrivaninha. Mas como faria isso 
sem a ajuda dos pais, que se recusavam a entrar ali?

A nova empregada, contratada há pouco, também se recu-
sou. E mais: tinha pedido licença aos patrões para deixar a cozinha 
sempre fechada.

Num dia em que o pai não estava em casa, a irmã de Gregor 
convenceu a mãe a ajudá-la. A mulher foi até o quarto do filho e 
emudeceu quando chegou frente a sua porta. Entrou só depois de 
a irmã ter entrado e verificado que Gregor estava bem escondido 
sob o sofá com um lençol cobrindo tudo.

As duas mulheres empurraram, com toda a força, os dois pesa-
dos móveis, querendo tirá-los dali tão rápido quanto a si mesmas.

Para Gregor, que nem podia ver a mãe, debaixo do sofá e 
ainda coberto com um lençol, bastava-lhe saber que ela viera. Isso 
o deixava feliz.

DESTILAVA: soltava, por destilação; segregava
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Como os móveis eram pesados, as mulheres demoraram 
na operação. E iam tirar outras coisas. A mãe resistira à ideia, a 
princípio, achando que, se esvaziassem o quarto, demonstrariam 
ter desistido de Gregor. A filha afirmava que só se devia deixar o 
sofá (onde ele se escondia).

Cada vez que elas saíam do quarto, Gregor saía do esconderi-
jo. A filha poupava a mãe de olhá-lo. Numa dessas vezes, quando 
Gregor resolveu andar pela parede para salvar uma gravura de sua 
predileção, deixando o enorme corpo marrom visível, entraram a 
irmã e a mãe de súbito. E embora a irmã tenha tentado evitar, a mãe  
o viu e gritou, aterrorizada. Caiu sentada no sofá, desmaiando.

A irmã o criticou:
– Gregor! Gregor! – mostrou-lhe o punho, os olhos car-

regados de INDIGNAÇÃO.
Correu ao quarto vizinho e trouxe um remédio para reanimar 

a mãe. Gregor tentou ir atrás, atrapalhou-se nos movimentos. O 
remédio respingou-lhe, ele sentiu uma intensa ardência em sua 
pele estranha.

A irmã reanimou a mãe. Gregor, tonto, começou a rastejar 
pelas paredes, pelo teto da sala, o aposento inteiro rodava em torno 
dele, e Gregor caiu de costas sobre a mesa.

 
CAPÍTULO 6

O ataque das maçãs

Tudo era silêncio em torno dele. A empregada trancara-se 
na cozinha, mais uma vez. O pai chegou e contaram-lhe 

que Gregor havia saído do quarto. A reação foi a pior possível.

 INDIGNAÇÃO: irritação, contrariedade
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Gregor pensou em voltar logo para seu aposento, agora com 
mais espaço. Pretendia demonstrar sua boa vontade, revelar que 
nunca tivera a intenção de assustar ninguém, de agredir ninguém.

Fez força, recobrou-se, e tentou correr o mais rápido que 
pôde até o quarto. ESGUEIROU-SE, com dificuldade, pela porta 
estreita. O pai foi atrás, decidido, os olhos fuzilando.

O quarto agora tinha espaço, mas correr para onde? Gregor 
aprendera que o pai, diante da nova situação do filho, tinha se 
decidido por agir com a máxima severidade.

Ficaram se estudando, as antenas de Gregor se movimen-
tando, para cá, para lá, os olhos do pai tensos, fixos, no enorme 
inseto parado a sua frente.

Foi quando uma maçã voou na direção de Gregor. Ele assus-
tou-se, mas ficou no lugar: não esperava aquilo. O pai esvaziara 
uma fruteira e enchera os bolsos de maçãs. Outra fruta, arremes-
sada sem pontaria. E uma terceira, desta vez pegando-o em cheio, 
mas sem força. Tentou escapar, virou-se de costas, e ia fugindo 
quando mais uma maçã, desta vez com força, feriu-lhe um ponto 
das costas, ficando enterrada ali.

A dor foi horrível, Gregor sentiu um tremor por todo o 
corpo. A mãe veio correndo e agarrou-se ao pai. Pediu que ele 
parasse com aquele ataque. Os dois, abraçados, caíram ao chão. 
Gregor arrastou-se para dentro.

A maçã ficou ali, encravada em seu corpo, causando-lhe 
sofrimento durante mais de um mês. Como ninguém se atrevia 
a retirá-la, a maçã apodreceu, passou a fazer parte do corpo de 
Gregor, e o tempo passou.

O pai voltara a trabalhar, funcionário fanático pela fun-
ção, usando um uniforme com botões dourados, como os 

ESGUEIROU-SE: arrastou-se, movimentou-se rente ao chão e lentamente
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de um militar, que ele não tirava nunca, nem à noite quando 
chegava em casa.

A mãe costurava para uma empresa de moda.
A irmã trabalhava agora de vendedora e estava estudando 

ESTENOGRAFIA e francês.
Porém, mesmo com as reservas do dinheiro ganho por Gre-

gor e mesmo com os novos empregos, os custos da família eram 
altos e em pouco tempo tiveram que despedir a empregada.

Resolveram contratar uma faxineira, que vinha de manhã e à 
tardinha fazer o serviço mais pesado. Era uma mulher gigantesca, 
com cabelos brancos esvoaçantes.

O passo seguinte – para trás na economia familiar – foi 
venderem as joias que mãe e filha usavam com muito orgulho.

Só não se desfizeram da casa, que era grande demais, porque 
uma mudança acarretaria em levarem Gregor junto, e como fazer 
isso? Não queriam tocá-lo, não queriam chegar perto. Mas não 
podiam abandoná-lo.

CAPÍTULO 7

Os inquilinos e o rola-bosta

G regor, em seu quarto agora mais espaçoso, não conseguia 
gozar da liberdade que tinham tentado para ele. Espiava, 

todas as noites, a reunião familiar. O pai dormindo à mesa. A mãe 
costurando sob a luz fraca. A irmã em silêncio fazendo anotações.

De vez em quando, as duas falando baixinho.
E olhando na direção do quarto dele.

ESTENOGRAFIA: técnica de escrita abreviada segundo sinais convencionais, 
que permite a rápida transcrição de um discurso ou carta, taquigrafia
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Nesses momentos a ferida em suas costas parecia começar 
a doer de novo. Nem bem se acostumara com o novo corpo 
e tinha havido esse ferimento que o atrapalhara bastante. E 
além disso...

Além disso andava cansado, cansado de tanta tristeza.
Fora seu trabalho de caixeiro-viajante que sustentara aquela 

casa durante anos. Ele era uma referência na família, o filho 
que podia proporcionar coisas boas para todos, inclusive para 
a irmã, que podia sonhar em estudar violino e viajar.

E agora, daquele jeito, perdera o emprego e não podia fazer 
mais nada por eles. Nem mesmo por si, que dirá por eles.

Começou uma nova etapa na vida de todos.
Com o novo trabalho, sem tempo, a irmã começou a ir menos 

vezes no quarto de Gregor e a ir de qualquer jeito, levar qualquer 
tipo de comida, deixando de fazer a seleção que costumava fazer.

Até a limpeza ela abandonara.
Ele começava a impacientar-se com os maus-tratos e já pla-

nejava assaltar a cozinha, sair do quarto e buscar alguma coisa que 
o saciasse.

Na verdade, diante do que sucedera, ele GRADATIVAMENTE  
perdia a fome.

Seus pais e a irmã estavam convencidos de que uma desgraça 
se abatera sobre aquela casa, e Gregor era apenas um sinal dessa 
desgraça. Quanto a Gregor, ele se sentia o único responsável e o 
único atingido.

Aos poucos a faxineira começou a aparecer em seu quarto. 
Gregor pensou que fosse só por curiosidade, e até era. Mas a 
mulher, forte, alta, olhava-o um tanto INCRÉDULA, um tanto 

GRADATIVAMENTE: aos poucos, devagar, lentamente
INCRÉDULA: sem crer, descrente, desconfiada
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PENALIZADO: com pena, dó, tomado de piedade
SISUDOS: sérios, de cara fechada, um tanto brabos
OBCECADOS: quem têm obsessão, com ideia fixa em algo, decididos em 
definitivo sobre alguma coisa
SUPÉRFLUO: dispensável, inútil, sem utilidade

sem dar bola. Não tinha o olhar PENALIZADO da mãe, o horror 
da irmã nem a raiva do pai.

Parecia até ter um misto de simpatia misturada com diverti-
mento.

Um dia chamou-o:
– Vem cá, rola-bosta!
Gregor não esperava ser chamado daquela maneira. Era de 

rir se não fosse de ofender.
Rola-bosta é um tipo de escaravelho. Tem também um tipo 

de pássaro com o mesmo nome, mas no caso estava claro que era 
ao escaravelho que ela se referia.

Gregor não atendeu ao chamado da mulher. Ficou olhando-a.
Outras vezes ela apareceu de novo, e o chamava. Um dia ele 

ficou em posição de atacá-la. Qualquer um daquela casa se sentiria 
intimidado, menos a mulher.

Ergueu uma cadeira que estava ali, ao alcance, e desafiou-o:
– Vem, rola-bosta!
Gregor recuou para debaixo do sofá.
A cada dia comia menos. Praticamente nem comia mais nada. 
Ele achou que foram as mudanças em seu quarto que o dei-

xaram desmotivado até mesmo para comer. Muitas mudanças.
Como a crise financeira da família era grave, alugaram um 

dos quartos para três inquilinos. Senhores SISUDOS, todos eles 
de barba, e OBCECADOS por ordem. De tal forma que exigiram 
que retirassem do quarto alugado tudo o que eles considerassem 
SUPÉRFLUO.
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E consideraram muita coisa.
Para onde foi todo o ENTULHO? Para o quarto de Gregor, 

que já servia, nos últimos tempos, de depósito para a faxineira.
O quarto, antes quase vazio, agora estava superlotado, e 

Gregor mal conseguia mover-se nele. Se suas caminhadas já eram 
lentas, arrastadas, em função de seu corpo, agora estavam mais 
demoradas ainda, e cansativas, com tantos objetos e lixo atravan-
cando seu caminho.

O cenário era desolador. Gregor perdia a vontade de viver.
Os inquilinos dominavam a casa. Exigiam tratamento espe-

cial, e recebiam. Comiam na mesa principal e o resto da família 
na cozinha.

Gregor, à medida que os dias iam passando, escondia-se 
cada vez mais, e à noite mergulhava no escuro e no mais absoluto 
silêncio.

Ao invés de ficar escutando a conversa do pai, da mãe e da 
irmã, como antigamente, conversa que de alguma forma o aca-
lentava, agora só conseguia ouvir o mastigar dos inquilinos na sala 
de jantar.

Uma noite o pai trouxe o suporte para a PARTITURA, a  
mãe a partitura, a irmã o violino, e fez-se um concerto para os 
hóspedes.

A música encheu a casa, tirou Gregor de seu estado habi-
tual de PROSTRAÇÃO. Ele sentiu uma emoção muito forte. Era 
como se não fosse de fato um bicho, mas um homem. Como se 
por dentro tivesse recuperado a forma humana que perdera por 
fora. A música causava uma metamorfose no rola-bosta e ele se 
transformava num sensível e refinado ser.

ENTULHO: restos, lixo, sucata
PARTITURA: página onde estão escritas as notas que formam uma música
PROSTRAÇÃO: quase imobilidade, adiamento de movimentos
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Os inquilinos afastaram-se do grupo, contrariados com a pre-
sença de Gregor, que se arrastara, quase sem sentir, até perto deles.  
Estava sujo, trazia em volta do corpo pó e restos de comida.

A irmã ainda tocava quando os inquilinos se retiraram, o pai 
indo atrás. Declararam que, naquele instante, devido a descobrirem 
que “as condições reinantes da casa eram repulsivas”, rescindiam 
imediatamente o contrato de aluguel.

E não só não pagariam nada pelos dias que tinham morado ali 
naquele mês, como ainda iam pensar seriamente se não exigiriam 
indenização por danos morais e outros danos.

O pai de Gregor quis morrer.
A irmã largou o violino no colo da mãe e esta não soube 

segurá-lo e o instrumento caiu no chão com um estrondo.
– Assim não dá mais! – bradou a irmã de Gregor. – Não 

vou pronunciar o nome do meu irmão diante deste monstro que 
aqui está e ocupou o lugar dele. Mas já fizemos tudo o que po-
díamos. Não resta nenhuma esperança. Temos de nos livrar dele. 
Ninguém vai poder falar mal de nós...

A mãe teve um ataque de asma. Tossia sem parar, os olhos 
arregalados, sem forças para nada.

– Ele vai acabar nos matando! – disse a irmã.
– Se ele nos entendesse... – lamentou o pai.
– Não tem jeito, isso é impossível!
– Ah, se ele nos entendesse – insistiu o pai, a quem talvez o 

sofrimento tivesse feito mais sensível –, quem sabe a gente pudesse 
fazer um acordo com ele. Para ele se retirar e...

– Sem chances! – encerrou a conversa a irmã. – Nossa 
desgraça foi acreditar que isso aí é Gregor. Como é possível meu 
irmão ser esse bicho? Temos de expulsá-lo daqui para que a me-
mória de Gregor prossiga. Caso contrário, esse monstro vai acabar 
com tudo, inclusive com as boas coisas que temos para lembrar.
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CAPÍTULO 8

O túmulo secreto

Gregor retornou ao quarto, os pais ficaram sentados, rendi-
dos, numa cadeira. A irmã levantou-se assim que ele virou 

as costas para voltar. Antes de entrar no quarto, ele ainda olhou 
uma última vez: a mãe dormia. A irmã aguardava, impaciente.

Mal ele entrou no bagunçado aposento, a porta fechou-se 
com estrondo, sendo imediatamente trancada por fora. Era a 
irmã, claro, que correra atrás para prendê-lo logo.

No seu retorno ao quarto ele sentia o pescoço endurecer 
aos poucos, um cansaço incrível, a região em torno da maçã 
inflamada voltando a doer. Sabia que estava condenado. Que 
era questão de horas.

Tinha muita fome e ao mesmo tempo sentia um alívio vindo 
aos poucos, um alívio que nascia da fraqueza, como se algo dele 
escorresse e fosse embora para sempre.

Achava, mais que a irmã, que tinha mesmo que desaparecer. 
Lembrava da família com comoção. Houvera amizade e união 
durante muitos anos. A tragédia recente não podia apagar isso.

Entregou-se a esses pensamentos até umas três da ma-
nhã. Depois ficou muito quieto até o amanhecer. O sol tinha 
nascido há pouco quando a cabeça dele pendeu para baixo e 
ele não respirou mais.

Quando a faxineira chegou, fazendo barulho como sempre, 
acordando a todos, foi logo no quarto de Gregor – no depósito, 
melhor dizendo – e, vendo-o imóvel, resolveu fazer-lhe cócegas 
com uma vassoura. Imaginava-o FERRADO no sono.

FERRADO: mergulhado, em profundidade
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EMPACOTOU: foi-se, morreu, finou-se

Como ele não reagiu, bateu mais forte, espetou-o, e só aí 
ficou atenta.

Observou melhor, deu um assovio e anunciou para a escu-
ridão do depósito:

– Não é que a coisa EMPACOTOU de vez!?
O casal Samsa, sentado na cama ainda, despertado pelo ba-

rulho da mulher, não tinha entendido direito o que acontecera. 
Foram até o quarto do filho. A irmã de Gregor também.

A faxineira anunciou-lhes. Espetou o cadáver com a vassoura.
O Senhor Samsa disse:
– Graças a Deus! Devemos todos agradecer.
As três mulheres se benzeram.
Comentaram como Gregor estava magro, o corpo achatado.
Foram depois à cozinha onde os três inquilinos reclamavam 

o café da manhã. A faxineira fez um sinal aos homens e levou-os 
ao quarto de Gregor. Lá eles viram o morto.

O senhor Samsa chegou abraçado à mulher e à filha e 
vociferou:

– Deixem imediatamente minha casa!
Um deles tentou protestar, mas o senhor Samsa simplesmente 

repetiu a ordem e o olhou firme.
Foram embora os inquilinos, deixando a casa contrariados. 

Acompanhados pelo olhar de vitória e de alívio do dono da casa.
Em seguida, pai, mãe e filha resolveram que mereciam uma 

folga. Escreveram, cada um, uma carta.
O senhor Samsa ao banco onde trabalhava. A senhora Samsa, 

à loja de modas. E a filha, ao patrão na loja.
Nisso a faxineira, que ia embora das suas obrigações ma-

tinais, anunciou:
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– Não precisam se preocupar em como se livrar da coisa aí. 
Já está tudo em ordem!

Ninguém quis explicações. Ninguém perguntou como ela 
se livrara do corpo. Ninguém deu chance à faxineira de contar 
como fizera.

Isso, na verdade, a decepcionou. E como ela desejasse falar um 
pouco sobre tal façanha e o patrão exigisse que ela não contasse 
nada, retirou-se ofendida.

Quando ela saiu, o senhor Samsa comunicou à mulher e à 
filha:

– Hoje de tarde, quando ela vier para o serviço da noite, 
vamos despedi-la.

A senhora Samsa e a filha foram à janela e ficaram pensativas.
– Parem de pensar no que passou – reclamou o dono da 

casa –, vamos passear.
E foram.
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ROTEIRO DE LEITURA

Qual parece ser a causa aparente da transformação de Gregor 
Samsa?
Que profissão tinha a personagem principal e como ela passara 
a noite?
Por que seus pensamentos estavam tão confusos?
Qual é a primeira perda de Gregor Samsa?
Qual a principal e mais incômoda característica da nova situação 
de Gregor?
Sua metamorfose o levou a tornar-se um inseto pequeno, médio 
ou grande?
Quais eram os membros de sua família?
De quem vinham os proventos que sustentavam a todos?
Qual foi a pessoa que menos repulsa teve a Gregor no  
começo?
Qual a pessoa que mais o hostilizou?
Quem foi a segunda pessoa que mais cuidou dele, numa mistura 
de piedade e, ao mesmo tempo, provocando-o?
Qual foi a reação do pai, como classificá-la?
Como reagiu a mãe de Gregor diante da tragédia?
Onde estava situado o quarto de Gregor?
Como a família se comportava antes e como passou a agir de-
pois da transformação do filho?
Gregor foi atacado por quem e com que armas?
Quem foi morar num dos quartos da casa?
De que a faxineira chamava Gregor Samsa?
Qual o destino de Gregor e quem o assistiu nas últimas  
horas?
Como foi a reação da família diante do fim do “filho”?

1)

2) 

3) 
4)  
5)

6)

7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)

20) 
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A Metamorfose 
Franz Kafka 

BIOGRAFIA DO AUTOR

Frank Kafka nasceu em Praga, hoje capital da República Tche-
ca, em 1883, e morreu cedo, com 41 anos de idade incompletos. 
Estava internado num sanatório para tuberculosos perto de Viena, 
na Áustria, quando veio a falecer. Tinha ascendência judaica e es-
crevia em alemão. Sua vida foi marcada pela opressão familiar (seu 
pai não compreendia nem aceitava a escolha do filho pela arte), 
opressão religiosa (era judeu num ambiente cristão) e opressão 
pessoal (ganhou a vida como escriturário, mas sua vocação era para 
a liberdade da criação literária).

Sujeito metódico porém angustiado, Kafka desenvolveu uma 
imaginação febril. Por exemplo: uma história dele, A construção, é 
narrada por uma espécie de tatu que constrói a sua toca, preocu-
pa-se tanto com ela que acaba prisioneiro da própria casa que tão 
meticulosamente edificou. Kafka escreveu alguns dos livros mais 
discutidos da modernidade: O processo, O castelo e A metamorfose. 
Em vida publicou muito pouco. No leito de morte, entretanto, de-
vido ao extremo rigor de sua autocrítica, pediu ao melhor amigo, 
Max Brod, para queimar a maioria dos originais que produzira. 
Felizmente o amigo o traiu e no futuro o mundo todo pôde ler 
suas obras-primas.

Aos trinta anos ainda tinha medo do pai, Hermann, um homem 
autoritário. Parece que o escritor se sentia, como diremos?, uma 
espécie de barata. Um inseto provavelmente, reles inseto. Por causa 
desse medo – e de muitos outros –, desse terrível drama em sua 
vida, Kafka escreveu livros fantásticos, que marcaram o século XX 
e ainda hoje nos impressionam pela força de suas imagens.
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Franz foi um menino atormentado. Continuou, já homem, 
atormentado. Só que esse tormento levou-o a escrever histórias 
maravilhosas. Uma delas foi A metamorfose.

Descobriu um modo muito particular de contar uma história, 
além de suas histórias serem bastante “particulares”. Ninguém, até 
aquela época (início do século passado), havia feito algo parecido 
com o que ele fez. Uma história não é feita apenas da trama, mas 
do modo como a contamos. O modo como Kafka contou suas 
histórias – que parecem pesadelos acordados – é um dos grandes 
segredos da sua arte.
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