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Pre fá cio

Pre cur sor da fic ção-cien tí fi ca, Júlio Verne reve la sua 
impor tân cia pela manei ra como com preen deu o mundo 
em que vivia, a ponto de ante ver   várias das des co ber tas 
cien tí fi cas que se con cre ti za riam somen te no sécu lo XX, 
como o sub ma ri no ou a via gem à lua.

Suas aven tu ras entre têm ado les cen tes de todo o 
mundo há gera ções, levan do seus lei to res à via gens 
espe ta cu la res.

Seu rea lis mo advém de sua estru tu ra basea da sobre 
seu conhe ci men to cien tí fi co e sobre sua habi li da de em 
cons truir per so na gens sin gu la res.

Ler Júlio Verne é vis lum brar a per ple xi da de do 
homem do sécu lo XIX dian te do mundo que se des cor-
ti na va à sua fren te, é viver a emo ção das novas des co-
ber tas na com pa nhia de   homens intré pi dos numa nova 
expe di ção rumo ao des co nhe ci do, é, final men te, conhe-
cer todos os recôn di tos da Terra.

Esta cole ção traz as obras deste notá vel autor com 
texto adap ta do de forma a agi li zar a lei tu ra sem pre ju di-
car o desen vol vi men to de suas nar ra ti vas.

Ao roda pé das pági nas foi incluí do um glos sá rio em 
que tam bém cons tam fatos his tó ri cos e coor de na das 
geo grá fi cas para faci li tar a com preen são dos tex tos e sua 
loca li za ção espa ço-tem po ral.

Além disso, um Rotei ro de Lei tu ra que, preen chi do, 
resul ta rá num peque no resu mo da obra.

Espe ra mos, desta forma, res ga tar a obra deste autor, 
difun din do-o entre todos os bra si lei ros.

O EDI TO R 
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E m 1866, um acon te ci men to estra nho aba lou a 
opi nião públi ca do mundo. Nos mares esta va 
sendo encon tra do um ser estra nho, enor me, 

que pare cia ter lumi no si da de pró pria e se loco mo via 
mais rápi do do que uma  baleia. Comer cian tes, capi tães 
de  navios, arma do res1 e gover nan tes esta vam seria-
men te preo cu pa dos, já que os rela tos de quem via tal 
obje to, ou ser, coin ci diam nos míni mos deta lhes, de 
forma que era incon tes tá vel a sua exis tên cia.

Ele fora visto por dois vapo res, o “Gover na dor 
Hig gin son” e o  “Cris to bal Colon”, numa dife ren ça de 
três dias, numa dis tân cia de sete cen tas  léguas marí ti-
mas2. O que equi va le a dizer que a velo ci da de em 
que se loco mo via era sur preen den te. O mesmo ocor-
reu sema nas  depois, quan do o “Hel ve tia” e o “Shan-
non” avis ta ram o tal ser, numa dis tân cia de mil  léguas. 
Nessa oca sião, ambos pude ram cal cu lar seu com pri-
men to: bei ra va os 106 metros!

No iní cio do ano seguin te, o “Mora vian” bateu em 
um roche do não regis tra do em qual quer mapa de 
nave ga ção e, se não fosse a qua li da de de seu casco, 
teria sido tra ga do pelas águas, com seus 237 pas sa gei-
ros. Assim acon te ceu com o “Escó cia”, que não bateu, 

1  Arma dor: pro prie tá rio 
ou equi pa dor de 
 navios mer can tes.

2  Légua marí ti ma: 
légua de 5.555 
 metros e meio.
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mas foi atin gi do por um obje to cor tan te, que pro vo-
cou entra da de água e muito pâni co entre os pas sa-
gei ros. O navio che gou ao seu des ti no três dias atra-
sa do. Os enge nhei ros que fize ram a ins pe ção no 
rombo encon tra ram um corte na chapa metá li ca, em 
for ma to de triân gu lo isós ce les3.

Todos esses acon te ci men tos e mais o últi mo epi-
só dio tor na ram as comu ni ca ções entre os con ti nen tes 
muito peri go sas e leva ram o públi co a exi gir o fim do 
ter rí vel mons tro, que habi ta va as pro fun de zas dos 
ocea nos e pas sa ra a ser o supos to res pon sá vel por 
todos os aci den tes marí ti mos.

Quan do che guei a Nova Ior que, vindo de uma 
expe di ção cien tí fi ca em Nebras ca, aque le era o assun-
to do momen to. Parti para a Euro pa e, lá che gan do, 
rece bi  várias con sul tas a res pei to do “mons tro”, já que 
eu publi ca ra um livro (Os mis té rios dos gran des fun dos sub-
ma ri nos), o que me con fe ria a res pon sa bi li da de de 
espe cia lis ta no assun to.

Os Esta dos Uni dos foram o pri mei ro país a ado tar 
medi das para enfren tar o pro ble ma. A fra ga ta4  
“Abra ham Lin coln”, coman da da por um homem cha ma-
do Far ra gut, pôs-se ao mar, à caça do mons tro, com 
arma men to refor ça do e muita muni ção. Três dias antes 
de o navio dei xar o cais do  Brooklyn, rece bi o con vi te 
do secre tá rio da Mari nha dos EUA para par ti ci par 
daque la expe di ção, repre sen tan do o gover no fran cês.

Mal havia che ga do ao meu país! Que ria des can sar, 
rever ami gos, mas isso tudo nada sig ni fi ca va dian te 
daque le con vi te. A caça ao mons tro tor na ra-se o único 
obje ti vo de minha vida.

Coleção Júlio Verne

3  Triân gu lo isós ce les: 
triân gu lo com dois 
lados  iguais.

4  Fra ga ta: anti go navio 
da mari nha de guer ra.
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— Con se lho! — cha mei meu cria do que, ape sar do 
nome, não acon se lha va, mesmo quan do soli ci ta do. — 
Vamos via jar. Par ti re mos em duas horas.

Con se lho não se sur preen deu quan do lhe reve lei 
a mis são da via gem e, quin ze minu tos  depois, seguía-
mos ao cais, onde o “Abra ham Lin coln” nos aguar da-
va. Lá che gan do, fui leva do à pre sen ça do Coman-
dan te Far ra gut, que me rece beu gen til men te:

— Seja bem-vindo a bordo, Pro fes sor Pier re 
Aron nax!

Após os cum pri men tos, fui conhe cer minha cabi-
na e  fiquei satis fei to com meu alo ja men to;  depois 
subi e assis ti à par ti da. O Coman dan te Far ra gut era a 
alma daque le navio e um mari nhei ro muito expe rien-
te. Esta va obs ti na do em cum prir sua mis são, auxi lia-
do por aque la fra ga ta veloz e por tri pu lan tes dedi ca-
dos. Todos obser va vam os mares, na espe ran ça de 
ver pri mei ro o mons tro, pois havia uma recom pen sa 
de dois mil dóla res para quem o fizes se. Entre a tri-
pu la ção, esta va o famo so rei dos arpoa do res, Ned 
Land. Após uma breve con ver sa que tive com ele, 
des co bri que era o único homem a bordo que não 
acre di ta va na exis tên cia do mons tro.

Em 6 de julho, o “Abra ham Lin coln”  dobrou o 
Cabo Horn5 e  seguiu para noroes te. No dia seguin-
te, che gá va mos às águas do Pací fi co, onde o ser 
teria sido visto pela últi ma vez. As aten ções de 
todos se redo bra ram.  Várias vezes, com emo ção, 
per se gui mos  baleias e cacha lo tes. E nada do nosso 
mons tro!

Vinte Mil Léguas Submarinas

5  Cabo Horn: extre mo 
sul da Amé ri ca do 
Sul, no sul do Chile,  
famo so por suas for-
tes cor ren tes e clima  
tem pes tuo so.
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Atra ves sa mos o Tró pi co de Capri cór nio6 e che ga-
mos ao meri dia no cento e dez, no dia 27.  Depois, a 
fra ga ta tomou o rumo oeste e  entrou nos mares cen-
trais do Pací fi co. Segun do o Coman dan te Far ra gut, o 
ani mal esta ria em águas pro fun das e para encon trá-lo 
era neces sá rio evi tar as cos tas lito râ neas e as ilhas. 
Assim, a fra ga ta pas sou o Tró pi co de Cân cer7, a cento 
e trin ta e dois graus de lon gi tu de, e se diri giu aos 
mares da China.

Duran te três meses, a fra ga ta explo rou desde as cos-
tas do Japão às da Amé ri ca. E nada encon trou. Nada que 
se pare ces se com o ser sobre na tu ral que pro cu ra va.

Dado o desâ ni mo geral e a deses pe ran ça de 
encon trar o ani mal, o Coman dan te deci diu que ruma-
ria para a Euro pa, encer ran do a via gem, caso em três 
dias não sur gis se sinal do ner val8. Um novo entu sias-
mo tomou conta de todos a par tir de então, vol ta ram 
a obser var o mar mais cui da do sa men te.

Exa ta men te quan do expi ra va o prazo do coman-
dan te, e a fra ga ta esta va a menos de duzen tas  milhas9 

do Japão, uma voz gri tou no meio da escu ri dão. Era de 
Ned Land:

— Aler ta. Vejo o mons tro. Diri ge-se para nós.

A con fu são foi geral. Todos cor re ram em meio à 
escu ri dão e ten ta ram enxer gar o que Land dizia ver. 
E ele não se enga na ra: a menos de qua tro cen tos 
 metros, esta va um ser sub mer so a  alguns  metros da 
super fí cie e ema na va um bri lho inten so, fos fo res cen-
te, que con fir ma va os rela tos dos capi tães que o 
 tinham visto.

Coleção Júlio Verne

6  Tró pi co de Capri-
cór nio: para le lo de  
lati tu de 23° 27’S  
do Equa dor.

7  Tró pi co de Cân cer: 
para le lo de lati tu de 
23°27’N do Equa dor.

8   Ner val: que atua 
sobre ner vos. No 
caso, o ani mal des co-
nhe ci do que colo ca va 
toda a tri pu la ção  
ner vo sa.

9   Milhas:  
(milha marí ti ma)  
medi da equi va len te a 
1.852 m.
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O Capi tão orde nou velo ci da de, o “Abra ham  
Lin coln” virou para bom bor do10 e fez um semi cír cu lo. 
A fra ga ta afas tou-se rapi da men te do foco lumi no so, 
mas o ani mal apro xi mou-se com uma velo ci da de 
dupla da nossa. A bordo, está va mos mudos e imó-
veis. Na ver da de, nem res pi rá va mos. O ani mal 
moveu-se, afas tan do-se uma, duas ou três  milhas; 
 depois retor nou numa velo ci da de alu ci nan te, paran-
do bem pró xi mo ao nosso navio. Então, apa gou-se e 
mer gu lhou em abis mos pro fun dos.

Nossa fra ga ta fugia, em vez de atacar. O Coman-
dan te esta va certo. Des co nhe cia o ani mal e espe ra-
ria o ama nhe cer para atacá-lo, assim evi ta ria per das 
de  homens e armas.

Nin guém dor miu aque la noite no “Abra ham  
Lin coln”. A fra ga ta não podia com pe tir em velo ci da de, 
de forma que ficou a meio vapor e o ani mal imi tou-a, 
nave gan do ao seu lado. Às duas da manhã, o foco lumi-
no so rea pa re ceu, a cinco  milhas do navio. Podiam-se 
ouvir as bati das de sua cauda, assim como sua res pi ra-
ção, ape sar da dis tân cia.

Às seis horas, o dia nas ceu, fazen do desa pa re cer 
o bri lho elé tri co do ani mal. Era a hora do com ba te. 
Quan to mais o navio nave ga va, mais o ani mal man-
ti nha sua dis tân cia. O Coman dan te orde nou que car-
re gas sem o  canhão da proa e ati ras sem: dois tiros 
per di dos.

Espe rá va mos que o mons tro se can sas se, mas ele 
nem dava sinal de fadi ga. As horas pas sa vam e a fra ga-
ta já devia ter per cor ri do mais de qui nhen tos qui lô me-
tros, na inú til per se gui ção. Porém, após per der mos 

Vinte Mil Léguas Submarinas

10Bom bor do: lado 
esquer do do navio  
con si de ran do-se a  
proa como sua fren te.
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vista dele por muito tempo, vol ta mos a vê-lo, por volta 
das onze da noite. Tal vez can sa do, vaga va ao sabor das 
ondas. Esta va tão lumi no so como na noite ante rior.

O Coman dan te des li gou as cal dei ras e se pôs à 
deri va, para se apro xi mar do ani mal, que jul ga va ador-
me ci do. Pude ver Ned Land segu ran do o arpão, que 
lan çou a menos de sete  metros do ani mal. Pude ouvir 
o cho que da arma naque le corpo duro. Então ocor reu 
o ines pe ra do: o foco elé tri co apa gou-se e duas enor mes 
trom bas- d’água inva di ram o navio, der ru ban do pes soas 
e que bran do mas tros. Caí ao mar.

Ten tei man ter meu espí ri to calmo para vol tar à 
fra ga ta, mas era inú til. O navio desa pa re cia nas tre vas 
e eu come ça va a afo gar-me, quan do uma mão me 
trou xe à tona. Era Con se lho, que acha va natu ral 
 seguir-me em qual quer cir cuns tân cia. Con tou-me que 
o navio esta va com a héli ce e o leme par ti dos, o que 
o tor na va ingo ver ná vel.

Enquan to me deses pe ra va, sen tia no san gue-frio 
de meu cria do um alen to11. Está va mos havia mais de 
três horas boian do, nadan do, ten tan do sobre vi ver. A 
fra ga ta esta va a cinco  milhas de nós, quan do Con se-
lho, tal vez em deses pe ro inte rior, come çou a gri tar 
por socor ro. Não via uti li da de naqui lo, mas me sur-
preen di ao ouvir res pos ta. Meu cria do ten tou, nova-
men te. E, nova men te, ouvi mos res pos tas!

Naque le ins tan te, um corpo duro bateu em mim. 
Agar rei-me a ele e fui arras ta do. Era Ned Land, que 
sal va va a mim e a Con se lho.

— Você tam bém foi ati ra do no mar? — per gun tei.

Coleção Júlio Verne

11  Alen to: ânimo;  
entu sias mo.
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— Sim, mas tive mais sorte do que vocês, por que 
ime dia ta men te encon trei este esco lho12 flu tuan do e me 
agar rei a ele.

Na ver da de, Ned esta va agar ra do ao nosso mons-
tro. O ani mal, na ver da de, era feito de aço e pro du zia 
um som metá li co, quan do toca do. Está va mos esten di-
dos numa espé cie de sub ma ri no com forma de 
peixe.

Quan do o dia rom peu, fomos exa mi nar o casco 
do “mons tro”. Naque le momen to, o apa re lho come-
ça va a sub mer gir. Deses pe ra dos, come ça mos a bater 
no casco, gri tan do. Houve um movi men to de fre na-
gem13 e o apa re lho parou. Em  alguns segun dos, 
oito mari nhei ros com os ros tos cober tos apa re ce ram 
e nos empur ra ram sub ma ri no aden tro.

Fomos fei tos pri sio nei ros em uma cela escu ra que 
media uns seis  metros por três. Per ma ne ce mos ali, 
sem saber o que seria de nós e onde está va mos. De 
repen te, a cela foi ilu mi na da e dois  homens entra ram. 
Um deles apa ren ta va muita nobre za, devi do ao porte 
alti vo14; seus olhos refle tiam con fian ça, segu ran ça. 
Vendo-o, senti-me  melhor, pois ele ema na va15 uma 
ener gia posi ti va.

Fica mos em silên cio, enquan to nos obser va va e 
fala va ao aju dan te numa lín gua des co nhe ci da. Ten ta-
mos falar-lhes em  inglês, fran cês, ale mão e latim, inu-
til men te. Vol ta ram a se comu ni car naque la lin gua gem 
incom preen sí vel e se reti ra ram, sem o menor gesto.

Pouco  depois, um cria do de bordo trou xe-nos 
rou pas fei tas de teci dos des co nhe ci dos por nós. Mais 

Vinte Mil Léguas Submarinas

12 Esco lho: obs tá cu lo.
13  Fre na gem: ação de 

frear; tra var.
14  Porte alti vo: ati tu de 

ele va da, orgu lho sa.
15  Ema nar: exa lar;  

pro vir.
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do que depres sa, nos ves ti mos. Nesse meio tempo, o 
mesmo cria do havia posto uma mesa naque la cela e 
nos ser vi ra uma refei ção, cujos pra tos, estra nhos, 
eram muito sabo ro sos.

Após saciar mos16 nossa fome, dor mi mos pro fun da-
men te e só con se gui des per tar no dia seguin te, quan do 
senti uma onda de oxi ge na ção na cela. Obser vei que o 
sub ma ri no emer gia para res pi rar, como as  baleias. E o 
ar entra va por um peque no bura co, em cima da porta 
de nossa cela.

Quan do con jec tu rá va mos a res pei to de nosso des-
ti no incer to e só vía mos maus pres sá gios, a porta se 
abriu e aque le homem que me impres sio na ra na noite 
ante rior  entrou, falan do-nos em fran cês:

— Não se sur preen dam — disse o coman dan te do 
sub ma ri no. — Falo  inglês, fran cês, ale mão e latim. 
Pri mei ro quis ouvi-los para deci dir a ati tu de que 
toma rei em rela ção aos senho res... Enfim, o acaso 
colo cou-os na pre sen ça de um homem que rom peu 
com a huma ni da de. Vie ram per tur bar minha exis tên-
cia soli tá ria...

Tra va mos con ver sa com o coman dan te, expli can-
do-lhe que, se per se guí ra mos seu sub ma ri no, fora 
por que o jul gá va mos um mons tro mari nho. Com 
razão, o coman dan te argu men ta va que éra mos ini mi-
gos e que nada o obri ga va a nos dar hos pi ta li da de. 
Ou seja, sua von ta de deci di ria sobre nos sas vidas. Ou 
nos sas mor tes.

Sua con di ção para que con ti nuás se mos vivos e 
em rela ti va liber da de pelo sub ma ri no era que não 

Coleção Júlio Verne

16 Saciar: satis fa zer.
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ten tás se mos fugir. Ele igno ra va a huma ni da de e que-
ria ser igno ra do por ela.

Tive mos que acei tar sua con di ção, por moti vos 
 óbvios. Mas não empe nha mos pala vra de honra ao 
cum pri men to de suas exi gên cias.

 Depois, o coman dan te fez uma alu são17 a mim. Já 
me conhe cia atra vés de meu livro. Disse tê-lo em sua 
biblio te ca, assim como um sem-núme ro de obras, 
que esta vam à minha dis po si ção. Segun do ele, minha 
obra era limi ta da à ciên cia ter res tre e agora eu pode-
ria conhe cer, ver da dei ra men te, o pla ne ta que eu pro-
cu ra ra dis se car em meus estu dos. Ele pre via uma 
nova via gem pelo mundo sub ma ri no e o acaso me 
tor na va seu com pa nhei ro de estu dos.

— Nosso pla ne ta vai reve lar-lhe seus últi mos 
segredos...

Eu esta va exta sia do18! A perda da liber da de me 
pare cia pouco dian te da gran dio si da de que vis lum-
bra va. Per gun tei-lhe seu nome.

— Sou o Capi tão Nemo e vocês são pas sa gei ros 
do “Nau ti lus”. Agora, pro fes sor Aron nax — disse, diri-
gin do-se a mim —, acom pa nhe-me. Nosso almo ço 
está ser vi do.

Segui-o atra vés de um cor re dor ilu mi na do à ele tri-
ci da de. Almo ça mos numa sala deco ra da e mobi lia da 
com aus te ri da de19. A refei ção era com pos ta por pra tos 
de ori gem mari nha, cuja natu re za eu igno ra va, mas 
eram bons. Para cor tar o silên cio, pro vo quei-o:

— O Capi tão ama o mar...

— Sim. O mar é tudo. Cobre três quar tos da Terra. 

Vinte Mil Léguas Submarinas

17  Alu são: refe rên cia 
vaga e indi re ta.

18  Exta sia do:  
encan ta do.

19  Aus te ri da de:  
seve ri da de; rigi dez  
de cará ter ou de  
prin cí pios.
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Seu háli to é puro e são. É um imen so deser to onde o 
homem nunca está só. O mar é o veí cu lo de uma 
exis tên cia sobre na tu ral e pro di gio sa20. É movi men to 
e amor. É o infi ni to vivo, como disse um poeta. Nele 
reina a tran qui li da de abso lu ta. O mar não per ten ce 
aos tira nos. A ciên cia deve ria viver nos mares, pro fes-
sor. Só aqui há inde pen dên cia; não há senho res nem 
escra vos. Só liber da de.

Após essa empol ga ção, Nemo con traiu-se, nova-
men te, na capa de frie za habi tual. Finda a refei ção, 
levou-me a conhe cer o “Nau ti lus”.  Fiquei admi ra do 
com sua biblio te ca, bem supe rior à minha em quan-
ti da de e qua li da de. Mos trou-me, tam bém, sua cole-
ção da fauna mari nha21. Penso mesmo que museu 
euro peu algum tenha uma cole ção como essa.

Minha curio si da de aumen ta va dian te de tudo o 
que via. Eu que ria saber como nave ga va este “Nau ti-
lus”, qual sua força  motriz22, qual seu agen te ani ma-
dor. O Capi tão Nemo, porém, me pedia paciên cia: 
todos os seus conhe ci men tos esta vam ao meu alcan-
ce, já que eu paga ra com minha liber da de para isso.

Levou-me a conhe cer meu quar to, que fica va na 
proa. Era muito ele gan te e fica va vizi nho ao dele, 
que fui conhe cer. O quar to de Nemo, ao con trá rio, 
era dife ren te do meu em tudo: seve ro, sim ples e 
nada con for tá vel.

Ali, o Capi tão Nemo mos trou-me os ins tru men tos 
sus pen sos às pare des. O ter mô me tro, que indi ca a 
tem pe ra tu ra inte rior do barco; o barô me tro, que mede 
a pres são atmos fé ri ca e prevê mudan ças de tempo; o 
higrô me tro, que mede a umi da de do ar; o storm glass, 

Coleção Júlio Verne

20  Pro di gio sa: mara vi-
lho sa; admi rá vel; 
extraor di ná ria.

21  Fauna mari nha:  
con jun to dos  
ani mais pró prios do 
mar; dos ocea nos.

22  Força  motriz: a que 
é gera da por um 
motor.
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anun cia dor de tem pes ta des; a bús so la, que diri ge a 
rota; o sex tan te, que infor ma sobre a lon gi tu de... Con-
tu do, havia  outros ins tru men tos espe cí fi cos do sub-
ma ri no: um manô me tro, que indi ca a pres são exte rior 
e for ne ce tam bém a pro fun di da de e a posi ção do 
sub ma ri no; son das ter mo mé tri cas, que indi cam a tem-
pe ra tu ra das cama das de água...

Eu con ti nua va ansio so por des co brir o agen te 
pode ro so do “Nau ti lus” e o Capi tão Nemo só me res-
pon deu, em parte, quan do afir mou que a ele tri ci da de 
era o  senhor do “Nau ti lus”. Não a ele tri ci da de conhe-
ci da pela huma ni da de até então, mas uma nova forma 
de obtê-la, atra vés do mar. Eu esta va admi ra do! Esta va 
viven do uma fic ção cien tí fi ca ini ma gi ná vel! O coman-
dan te do sub ma ri no con ti nuou a me mos trar  outros 
apa re lhos e novi da des: um reló gio elé tri co, divi di do 
em 24 horas, ape nas como noção de tempo, já que, 
não haven do sol nem lua, o tempo no sub ma ri no não 
era o mesmo das  regiões por onde pas sa va.

Vi um qua dran te23 que mos tra va a velo ci da de do 
sub ma ri no; des co bri que havia um bote para pas seio e 
pesca e pude escla re cer os aci den tes que envol ve ram o 
“Escó cia” e o “Abra ham Lin coln”. Com o pri mei ro, o 
cho que fora oca sio nal; no segun do caso, o “Nau ti lus” 
agira por defe sa. Quan do elo giei o sub ma ri no, pude ver 
nova men te a expres são de Nemo desa nu viar-se, tal qual 
à hora do almo ço, quan do fala va no mar.

— Amo-o como a um filho. Aqui não se teme o 
rombo, por que o duplo casco deste navio tem a rigi-
dez do ferro; não há o peri go de o com bus tí vel aca-
bar; não se temem tem pes ta des. Aqui reina a paz.
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23  Qua dran te:  
mos tra dor em forma 
de reló gio.
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Foi assim que des co bri que Nemo, em seus tem-
pos de habi tan te da Terra, tinha estu da do enge nha ria 
em Lon dres, Paris e Nova Ior que.

Mas saber exa ta men te de onde teria vindo, não 
con se gui. No dia seguin te, 8 de novem bro, quan do 
Nemo fazia cál cu los para o iní cio de nossa via gem, 
ten tei obter mais infor ma ções.

— Esta mos a 137°15’ de lon gi tu de oeste... — disse 
ele.

— De que meri dia no? — per gun tei viva men te, 
pen san do que sua res pos ta me fosse indi car sua 
nacio na li da de.

— Tenho cro nô me tros regu la dos pelos meri dia nos 
de Paris, Lon dres e Was hing ton. Mas, em sua home na-
gem, me ser vi rei do de Paris... Hoje, ao meio- dia, ini-
cia re mos nossa via gem de explo ra ção sub ma ri na.

 Depois que ele se reti rou,  fiquei com meus pen sa-
men tos, con jec tu ran do sobre sua pos sí vel ori gem; 
sobre a fonte do ódio que teria feito com que ele se 
afas tas se da huma ni da de. Duran te essa refle xão, fui 
des per ta do por meus com pa nhei ros que que riam 
saber algo sobre minha visi ta pelo “Nau ti lus”. Nada 
infor mei e pedi a Land que desis tis se de sua ideia de 
seques trar o navio para fugir mos.

Nos dias seguin tes, meus com pa nhei ros e eu 
estra nha mos a ausên cia do capi tão Nemo; entre tan to, 
con ti nua mos tendo abun dân cia de ali men tos.

No dia 16 de novem bro, encon trei em meu 
quar to um bilhe te de Nemo, con vi dan do-me e aos 
meus com pa nhei ros para uma caça da na Ilha Cres-
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po. Land  vibrou ao pen sar que iría mos a terra. 
Naque la noite, dei tei-me mais cedo, preo cu pa do 
com o cana den se e com a caça da.

No dia 17, ao des per tar, senti que o “Nau ti lus” 
esta va imó vel. Vesti-me, apres sa da men te, e fui ao 
salão. Lá encon trei Nemo à minha espe ra.

— Então, coman dan te Nemo, mesmo após ter cor-
ta do rela ções com a huma ni da de, con ti nua a caçar em 
uma ilha... — iro ni zei.

— Não, pro fes sor. As flo res tas em que ire mos caçar 
são sub ma ri nas, e caça re mos com espin gar das, a pé.

Olhei-o como se olha um louco. Agora enten dia 
seu sumi ço por oito dias: devia ter tido algu ma crise 
de insa ni da de! Como se lesse meus pen sa men tos, 
Nemo expli cou-me:

— Aper fei çoei um apa re lho Rou quay rol-Denay-
rou ze, que é com pos to por um reser va tó rio de ar, a 
uma pres são de cin quen ta atmos fe ras. Ele vai às cos-
tas, fixo por cor reias. Para pro te ger a cabe ça das 
gran des pres sões sub ma ri nas, há que se pren dê-la 
em uma esfe ra de cobre. E é nessa esfe ra que vão 
dar os dois tubos para res pi ra ção. Não fos sem as 
bom bas do “Nau ti lus”, que per mi tem arma ze nar o ar 
em pres são con si de rá vel, ele se esgo ta ria rapi da men-
te. Assim, o apa re lho for ne ce ar res pi rá vel por nove 
ou dez horas.

— E a ilu mi na ção do cami nho no fundo do ocea no?

— O apa re lho Ruhm korff, preso à cin tu ra, é com-
pos to por uma pilha Bun zen, ati va da por sódio. 
Assim, tenho uma luz bran ca e con tí nua...
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Eu esta va embas ba ca do24 e disse a ele. Só me 
fal ta va saber sobre as espin gar das. A expli ca ção não 
se fez espe rar:

— É evi den te que não é arma impul sio na da a pól-
vo ra. Elas aqui fun cio nam com ar com pri mi do, for ne-
ci do pelas bom bas do “Nau ti lus”... Se se gas tar rapi da-
men te, tenho o reser va tó rio Rou quay rol...

Sem demo ra e sem dúvi das, Land, Con se lho e eu 
segui mos Nemo, a fim de ves tir mos os esca fan dros25. 
O cana den se desis tiu no últi mo momen to e ficou no 
sub ma ri no. Nós dei xa mos o sub ma ri no e avan ça mos 
ao mar. Cami nha mos, apro xi ma da men te, duas horas 
e, ao con trá rio do que supu nha, o peso de  minhas 
rou pas era nulo na água de forma que nos movía mos 
sem difi cul da des.  Deviam ser doze horas quan do che-
ga mos à Flo res ta da Ilha Cres po, ou seja, à flo res ta do 
Capi tão Nemo.

O espe tá cu lo era gran dio so aos meus olhos acos-
tu ma dos às flo res tas ter res tres. As plan tas  subiam 
para a super fí cie do mar, como um fio de ferro. Estra-
nhei o fato de não sen tir fome, mas uma sono lên cia 
incrí vel tomou conta de todo o grupo, após nos sen-
tar mos para des can so. Dor mi mos algu mas horas e, 
quan do des per tei, tive uma mons truo sa visão: uma 
enor me ara nha-do-mar26, com um metro de altu ra, 
olha va-me com olhos ves gos e esta va pres tes a se ati-
rar sobre mim. A uma ordem, o empre ga do de Nemo 
aba teu o ter rí vel ani mal, fazen do-me res pi rar ali via do. 
Ali tive cons ciên cia de que esta va numa “selva” 
mesmo e que, por tan to,  outros ani mais pio res deve-
riam viver por lá. Por volta das qua tro, nossa excur-
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24  Embas ba ca do: 
espan ta do; admi ra-
do; boquia ber to.

25  Esca fan dro: apa re lho 
her me ti ca men te 
fecha do, pró prio 
para o mer gu lha dor  
per ma ne cer muito 
tempo no fundo  
da água.

26  Ara nha-do-mar:  
crus tá ceo de corpo 
afi la do na parte  
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pro lon gan do-se  
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muito lon gas e finas.



21

são ter mi nou, com Nemo apon tan do uma mura lha de 
 rochas, que indi ca va o iní cio da terra.

De retor no ao sub ma ri no, cami nha mos umas duas 
horas entre pra da rias de sar ga ço27 e pla ní cies are no sas. 
Dois acon te ci men tos são dig nos de regis tro: o pri mei ro, 
a caça cer tei ra do Capi tão a uma lon tra28 mari nha; o 
segun do, o risco que pas sa mos quase à che ga da ao 
“Nau ti lus” com dois tuba rões, que pas sea vam e, gra ças 
a Deus, não nos viram.

No dia 18 de novem bro, eu esta va na pla ta for ma 
e obser vei  alguns mari nhei ros que, embo ra tives sem 
tra ços de euro peus, de  várias nacio na li da des, con ver-
sa vam naque le idio ma estra nho com que Nemo nos 
recep cio na ra.

Quan do ima gi nei que o “Nau ti lus” já se pro vi-
sio na ra de ar o sufi cien te e iria sub mer gir, virei-me 
para  seguir ao meu quar to. Foi quan do encon trei o 
coman dan te. Sem cum pri men tos for mais, ele foi 
falan do:

— O ocea no, pro fes sor, não tem uma vida real? 
Dor miu ontem, como nós, e agora des per ta calmo. 
E des perta  sob as carí cias do sol. O sábio Maury29 

tinha razão: o mar tem uma cir cu la ção tão real, 
quan to a cir cu la ção san guí nea dos ani mais. Os sais 
encon tram-se em gran de quan ti da de no mar para 
tor nar as águas menos eva po rá veis, de modo a 
impe dir que o vento lhes roube quan ti da de dema-
sia do gran de, que, ao se trans for ma rem em chu vas, 
cobri riam  regiões das zonas tem pe ra das. Esta é a 
ver da dei ra vida — sua emo ção con ta gia va-me. — 
Ima gi ne a fun da ção de casas e cida des sub ma ri nas 
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27  Pra da rias de  
sar ga ço: gran de  
pla ní cie de sar ga-
ços, algas de gran-
des dimen sões.

28  Lon tra: mamí fe ro  
car ni cei ro,  
carac te ri za do pelo 
corpo del ga do e os 
mem bros cur tos.

29  Maury: (1806-1873) 
Mat thew Fon tai ne 
Maury, hidró gra fo 
ame ri ca no.  
Car to gra fou  várias 
cor ren tes marí ti mas 
do Atlân ti co e tra çou 
inú me ras rotas. Sua 
obra Geo gra fia físi ca 
do mar (1855) foi o  
pri mei ro tra ba lho  
clás si co da  
ocea no gra fia  
moder na.
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que, como o “Nau ti lus”, subis sem à super fí cie, todas 
as  manhãs, para res pi rar... E algum tira no...

Nesse momen to, Nemo inter rom peu sua his tó ria e 
mudou o rumo da con ver sa.  Depois afas tou-se e eu 
não o vi mais, por algum tempo.

Todos os dias, os pai néis do salão eram aber tos 
para apre ciar mos os mis té rios do mundo sub ma ri no. 
No dia 26, cru za mos o Tró pi co de Cân cer. Em 27, pas-
sa mos pelas ilhas Sand wich e, naque la manhã, avis tei a 
ilha do Havaí a duas  milhas de dis tân cia. No iní cio de 
dezem bro, o “Nau ti lus” pas sou o Equa dor e, no dia 4, 
avis ta mos as Ilhas Mar que sas. Após dei xar para trás as 
ilhas para di sía cas, o “Nau ti lus” per cor reu de 4 a 11 de 
dezem bro umas duas mil  milhas.

No dia 11, eu esta va lendo no salão, enquan to 
Land e Con se lho obser va vam o mar atra vés dos pai-
néis aber tos. Foi então que me cha ma ram para um 
tris te espe tá cu lo: a visão de um navio afun da do 
recen te men te. Aque le seria, na ver da de, o pri mei ro 
tris te espe tá cu lo de uma série de catás tro fes que 
encon tra ría mos pela rota do “Nau ti lus”. Entre tan to, 
seguía mos nosso cami nho: a 11 de dezem bro, avis ta-
mos Pomo tu; a 15, pas sa mos por Taiti; no dia 25, 
nave ga mos no meio do arqui pé la go das Novas Hébri-
das. No dia 27, Nemo veio me dizer que está va mos 
em Vani ko ro. Emo cio nei-me e come cei a lhe falar 
sobre o famo so nau frá gio de La Pérou se.

Ele pare ceu-me muito inte res sa do em ouvir deta-
lhes do famo so caso que emo cio nou o mundo. Quan-
do ter mi nei meu rela to, ele cha mou-me ao salão. Abriu 
os pai néis e pude mos obser var os des tro ços, cabos de 
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fer ros, ânco ras, balas — tudo cober to por plan ta mari-
nha. Então, ouvi Nemo dizer-me:

— O Coman dan te La Pérou se par tiu em 7 de 
dezem bro de 1785, com os  navios “Bús so la” e “Astro-
lá bio”. Parou em  Botany Bay; visi tou o Arqui pé la go 
dos Ami gos e a Nova Cale dô nia. Pas sou por Santa 
Cruz e apor tou em Namu ka.  Depois os  navios atin gi-
ram os reci fes des co nhe ci dos de Vani ko ro e enca lha-
ram. O pri mei ro des fez-se de ime dia to. O segun do 
resis tiu  alguns dias. Os indí ge nas aco lhe ram bem os 
náu fra gos, e na ilha eles cons truí ram uma embar ca-
ção peque na, com os res tos dos dois  navios. Foram 
então para as Ilhas Salo mão, onde mor re ram.

Como eu qui ses se saber a ori gem de seus conhe-
ci men tos, o Capi tão Nemo mos trou-me uma caixa de 
latão com as armas da Fran ça30 gra va das, cor roí das 
pelo mar. Vi nela um maço de  papéis ama re la dos, mas 
legí veis. Eram ins tru ções do pró prio Minis tro da Mari-
nha a La Pérou se.

— É uma bela morte para um mari nhei ro — disse 
Nemo. — Quei ra Deus que meus  homens e eu não 
tenha mos outro túmu lo, a não ser este feito de  corais 
— e apon tou nos pai néis as ruí nas do navio.

 Depois deste encon tro, fica mos mais uma vez 
sem ver o capi tão por  outros tan tos dias. O ano de 
1868 che gou sem come mo ra ções, e foi no iní cio de 
janei ro que che ga mos ao Estrei to de Tor res, que é o 
limi te entre a ilha de Papua, ou Nova Guiné, e a Nova 
Holan da. O “Nau ti lus” enca lhou nos reci fes e, enquan-
to espe rá va mos pela lua cheia, para, com o auxí lio 
das marés, desen ca lhar mos o sub ma ri no, con se gui-
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30  Armas da Fran ça: 
insíg nia ou escu do 
de armas repre sen-
ta ti vo da nação  
fran ce sa.
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mos auto ri za ção de Nemo para um pas seio até a ilha 
de Papua.

Land, Con se lho e eu con se gui mos caçar um 
pombo, que devo ra mos, e um porco sel va gem, quan-
do fomos per se gui dos por nati vos da ilha até o “Nau-
ti lus”. Lá fica mos pro te gi dos, pois os sel va gens não 
ousa vam apro xi mar-se do sub ma ri no nem con se gui-
riam atacá-lo.

Outro fato digno de nota foi a morte de um mari-
nhei ro e seu enter ro numa cla rei ra, em meio a uma 
flo res ta sub ma ri na, cujo cemi té rio fora cria do por 
Nemo, espe cial men te para a tri pu la ção do “Nau ti lus”. 
Isto ocor reu logo  depois de sair mos da ilha de Papua.

Con ti nuá va mos intri ga dos com a per so na li da de 
de Nemo. Houve uma vez em que ele, após obser var 
o hori zon te com o binó cu lo, pediu-nos que vol tás se-
mos à cela, onde pas sa mos nossa pri mei ra noite. O 
jan tar que nos ser vi ram con ti nha soní fe ro, de forma 
que não sou be mos o que se pas sou naque la noite no 
“Nau ti lus”. Land con ti nua va, impa cien te, a falar em 
pla nos de fuga e eu, cer ta men te, segui ria meus com-
pa nhei ros, ainda que com sau da des de Nemo e de 
seu “Nau ti lus”.

No dia 21 de janei ro, alcan ça mos o Ocea no Índi-
co e nele nave ga mos mui tas  milhas, sub mer sos, até o 
dia 24, quan do avis ta mos a ilha Kee ling. Em 25 de 
janei ro, o mar esta va deser to e o “Nau ti lus” ficou o 
dia todo na super fí cie. Con se lho e eu assis ti mos a um 
belo espe tá cu lo de car du mes de molus cos, hoje 
conhe ci dos como argo nau tas31. Na anti gui da de, esses 
molus cos eram cha ma dos de “nau ti lus”.
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co típi co do Medi-
ter râ neo e mares 
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— O argo nau ta não deixa sua con cha, embo ra 
possa fazê-lo — falei.

— Como o Capi tão Nemo — com pa rou Con se lho.

No dia 26, cru za mos o Equa dor e con ti nua mos a 
subir. Em 27 de janei ro, à entra da do golfo de Ben ga-
la, avis ta mos cadá ve res de india nos mor tos e joga dos 
no Gan ges.

Em 28 de janei ro, avis ta mos a ilha de Cei lão. A 
pro pó si to de visi tar o Golfo de  Manaar e seus tesou-
ros de péro las, o Capi tão Nemo deu  ordens à tri pu la-
ção de parar o “Nau ti lus”, sub mer so, con vi dan do-me 
para uma estra nha caça da de tuba rões. Con se lho e 
Land acei ta ram o con vi te de ime dia to, enquan to eu, 
assus ta do, pro cu rei dis sua di-los de todas as for mas, 
não logran do32 êxito. E lá fomos nós ves tir nos sos 
esca fan dros pro te to res e os capa ce tes de cobre para 
des cer mos ao ocea no. Dessa vez, não levá va mos lan-
ter nas nem espin gar das. Segun do o coman dan te, os 
 punhais  seriam mais úteis fren te aos tuba rões. Gra ças 
a Deus, Land vinha conos co e tra zia seu arpão! Eu 
não tinha bons pres sen ti men tos.

Cami nha mos algum tempo. O sol ilu mi na va sufi-
cien te men te as águas. Pude mos encon trar  vários car du-
mes de pei xes. Reco nhe ci o java nês33, um peixe-ser-
pen te e tam bém um caran gue jo enor me, que se ali-
men ta com a noz do coco, que der ru ba nas  praias, 
segun do Dar win.

Às sete horas, encon tra mos o banco das  ostras 
per lí fe ras34. Com preen di que a mina era ines go tá vel: 
a força cria do ra da natu re za é supe rior ao ins tin to de 
des trui ção huma no.
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32   Lograr: des fru tar; 
con se guir; alcan çar.

33  Java nês: o natu ral  
ou o habi tan te de 
Java, uma das ilhas  
per ten cen tes à  
Ocea nia.

34  Per lí fe ra: desig na ti-
vo das con chas em 
que se for mam as 
péro las.
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Nemo mos trou-me uma ostra gigan te, cuja exis-
tên cia ele pre via men te conhe cia. Era evi den te. Não 
me dei xou tocá-la e guar dou-a, nova men te, na inten-
ção de que o tempo aumen tas se o seu tesou ro.

Acon te ceu de encon trar mos um mer gu lha dor que 
ten ta va encon trar péro las. Escon de mo-nos dele, em 
uma cavi da de, e fica mos a obser var o tra ba lho do 
homem: ele pren dia uma pedra aos pés para o mer-
gu lho, que dura va no máxi mo trin ta segun dos, e 
subia para res pi rar, levan do as  ostras que con se guia 
apa nhar. Então, ocor reu o ines pe ra do: um tuba rão 
ata cou o pobre homem. Antes que ele fosse nova-
men te atin gi do, Nemo  entrou em ação, rápi do, de 
 punhal na mão. Foi uma luta ter rí vel. Eu esta va imo-
bi li za do de pâni co. A água tin giu-se de san gue e 
quan do Nemo esta va para ser des tro ça do pelo esqua-
lo35, Land acer tou-o com seu arpão.

Salvo, Nemo cor reu para o pes ca dor, cor tan do a 
corda que o pren dia à pedra de mer gu lho, e o levou 
à super fí cie. O Capi tão ten tou rea ni mar o pes ca dor e 
obte ve êxito, após mas sa geá-lo. Ima gi nem qual não 
foi o susto do homem, ao ver que vol ta va à vida, aju-
da do por seres estra nha men te tra ja dos como nós. 
Nemo, antes de retor nar ao banco das  ostras, esten-
deu ao homem um saqui nho cheio de péro las... O 
homem ficou atô ni to36: quem  seriam aque les  homens 
do mar aos quais devia a vida e a for tu na?

Quan do vol ta mos ao “Nau ti lus”, Nemo agra de ceu 
a Land por ter-lhe sal va do a vida. E eu  fiquei a pen sar 
naque le coman dan te; em sua cora gem ao enfren tar o 
tuba rão, defen den do a vida de um estra nho, que 
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35  Esqua lo: peixe de 
esque le to  
car ti la gi no so, como  
o tuba rão e o cação. 
No con tex to, é 
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36  Atô ni to: espan ta do; 
admi ra do;  
assom bra do.
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repre sen ta va uma espé cie da qual ele fugia. Quan do 
falei isso a ele, ouvi:

— Esse india no é habi tan te de  regiões opri mi das. 
E eu sou e sem pre serei des sas  regiões.

A 29 de janei ro, dei xa mos o Cei lão para trás. A 30, 
quan do subi mos à super fí cie, o “Nau ti lus”  seguia para 
o Mar de Omã, entre a Ará bia e a Índia.  Fiquei con-
ver san do com Land a pro pó si to de nossa rota e não 
che guei a con clu são nenhu ma, visto que o Canal de 
Suez esta va fecha do. A 6 de feve rei ro, ao meio-dia, 
che ga mos a ver o Mar Ver me lho. Via ja mos sub mer sos 
mui tas  milhas, numa velo ci da de impres sio nan te. 
Pude mos admi rar, atra vés dos pai néis aber tos, belos 
 corais e roche dos cober tos de algas. Foi a 9 de feve-
rei ro que vol tei a encon trar o Capi tão Nemo e con-
ver sei com ele, son dan do seus pro je tos.

Fala mos do “Nau ti lus” e de seu avan ço de um sécu-
lo sobre os  demais  navios da época e pude saber, sur-
preen di do, que Nemo havia des co ber to uma pas sa gem 
natu ral sub ter râ nea, que liga va os mares Ver me lho e 
Medi ter râ neo, atra vés de estu dos e pes qui sas. Cha ma-
va-o de “Túnel Árabe”!

Enquan to seguía mos para o tal túnel, Land e eu 
vimos um ani mal que cha ma ría mos de  sereia, segun do 
a mito lo gia que conhe ce mos, mas Nemo nos cor ri giu, 
deno mi nan do-o por “dugon go”. Land quis caçá-lo a 
todo o custo e assim foi adver ti do por Nemo de que, 
haven do falha, o bote seria afun da do pelo ani mal. E 
isso quase ocor reu, se Ned não hou ves se acer ta do na 
segun da ten ta ti va.
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Na noite do dia 11, o “Nau ti lus” encon trou o 
Túnel Árabe e fez a liga ção que a huma ni da de des co-
nhe cia. Entra va no Medi ter râ neo, vindo do Mar Ver-
me lho, sem uti li zar o Canal de Suez!

No dia seguin te, Land não acre di ta va estar em 
pleno Mar Medi ter râ neo. Quan do Con se lho e eu o con-
ven ce mos, ele tor nou a falar nos pla nos de fuga. Eu o 
escu ta va, con tra ria do. Não que ria ser um obs tá cu lo à 
fuga dos meus ami gos, mas eu esta va ado ran do a via-
gem; por causa dela, meu livro sobre conhe ci men tos da 
vida sub ma ri na seria rees cri to, enfim... Pro cu rei insi-
nuar a Ned Land que, difi cil men te, o Capi tão Nemo nos 
daria opor tu ni da de de fuga, agora que está va mos pró-
xi mos da Euro pa. Por que não pode ría mos pen sar nisso 
dali a seis meses? Land refu tou minha ideia:

— Ora, pro fes sor. Daqui a seis meses esta re mos 
onde? Na China?

No dia seguin te, 14 de feve rei ro, como sem pre fazia 
quan do o navio sub mer gia, eu esta va junto aos pai néis 
obser van do a fauna marí ti ma, quan do vi um homem, 
um mer gu lha dor, com uma bolsa de couro, junto à cin-
tu ra. Esta va vivo e eu cha mei o Capi tão Nemo, assus ta-
do. Para meu espan to, os dois se cum pri men ta ram com 
 sinais.  Depois disso, o capi tão foi até um móvel; tirou 
dele um cofre;  encheu-o com lin go tes de ouro; tran-
cou-o e o ende re çou, em  letras gre gas; e man dou 
 alguns empre ga dos leva rem-no.

Aque la noite, cus tou-me dor mir, esta va intri ga do 
com a rela ção entre o encon tro com o mer gu lha dor e 
a remes sa do ouro, por meio do bote, que mais tarde 
vol tou ao “Nau ti lus”.
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A tra ves sia do Medi ter râ neo foi feita, a toda velo ci-
da de, em  alguns dias. Land esque ce ra de seu plano de 
fuga, visto que fica mos sub mer sos todo o tempo, só 
vindo à super fí cie algu mas horas duran te a noite, para 
as pro vi sões de ar. Pude mos assis tir a mui tos espe tá cu-
los tris tes de nau frá gios até o Estrei to de Gibral tar.

Em 18 de feve rei ro, entra mos no Atlân ti co, essa 
imen sa exten são de águas que é ali men ta da pelos 
maio res rios do mundo: Ama zo nas, Mis sis si pi, Loire, 
São Lou ren ço, Prata, Reno e  outros.

Como via já va mos à super fí cie e não muito longe 
da costa por tu gue sa, Land vol tou à carga com seus 
pla nos de fuga. Pas sei um dia agi ta do, que ren do par-
ti ci par dos pla nos e ao mesmo tempo per ma ne cer no 
mara vi lho so “Nau ti lus” e não per der, por nada deste 
mundo, as explo ra ções do Atlân ti co, tal como fizé ra-
mos no Índi co e no Pací fi co.

Pas sei o dia tris te e tenso, des pe din do-me dos 
pai néis, atra vés dos quais vira tanta rique za sub ma-
ri na. Esta va total men te divi di do: temia que Nemo 
des co bris se nos sos pla nos e nos impe dis se, com 
vio lên cia; assim como me sen tia feito um homem na 
vés pe ra de um exí lio eter no. Pen sa va em ver Nemo, 
pela últi ma vez, assim como pre fe ria não o ver 
mais, para que minha emo ção não me traís se.

 Depois do jan tar, pas sei pelo quar to de Nemo e, 
vendo a porta aber ta, não resis ti e  entrei: esta va 
deser to. Pude obser var  melhor os qua dros pre sos à 
pare de: Manin37, Lin coln38, John Brown39,  O’Connell40, 
Bot za ris41, todos  heróis, már ti res de cau sas liber tá rias 
em seus paí ses. Seria este o elo entre Nemo e eles?
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37  M anin: (1808-92) Henry 
 Edward Manin, páro co 
cató li co roma no  inglês. 
Lutou por uma refor ma 
 social e atuou nos movi-
men tos tra ba lhis tas na 
Ingla ter ra.

38  Lin coln: (1809-65) Abra-
ham Lin coln, 16º pre si-
den te dos EUA, admi ra-
do por seu gover no 
duran te a Guer ra de 
Seces são, foi tam bém o 
autor da Pro cla ma ção 
de eman ci pa ção, liber-
tan do todos os escra vos 
do ter ri tó rio ame ri ca no. 
Foi assas si na do em 14 
de abril de 1865, 
enquan to assis tia a uma 
peça no  Ford’s Thea ter 
em Was hing ton, pelo 
ator John Wil kes Booth. 
É con si de ra do, atual-
men te, como um sím bo-
lo da demo cra cia.

39  John Brown: (1800-56) 
abo li cio nis ta ame ri ca no. 
Em 1856, Brown e 21 
 homens pla ne ja ram 
uma inves ti da arma da 
con tra os esta dos do 
Sul para liber tar os 
escra vos. Cap tu ra do 
por  Robert E. Lee, futu-
ro coman dan te das tro-
pas con fe de ra das, 
Brown foi enfor ca do em 
2 de dezem bro de 1856, 
tor nan do-se um már tir.

40   O’Connell: (1775-1847) 
líder polí ti co irlan dês. 
Fun dou, em 1823, a 
Asso cia ção Cató li ca e 
lide rou uma revol ta que 
cul mi nou com o Ato de 
Eman ci pa ção Cató li ca 
de 1829. Enquan to foi 
mem bro do par la men to 
 inglês, tra ba lhou pela 
solu ção da Ques tão da 
Posse da Irlan da, entre 
 outras cau sas. Ainda 
hoje, é recor da do como 
“O Liber ta dor”.

41   Botzaris: (1788-1823) 
Marcos Botzaris, herói 
da independência grega.
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42  Gale ra: anti ga  
embar ca ção, com pri-
da e estrei ta, de 
velas e remos, com 
dois ou três mas tros.

43  Espó lio: des po jo;  
res tos.

44  Incas: impé rio  
indí ge na da Amé ri ca 
do Sul pré-colom bia-
na. O impé rio esten-
dia-se pela  região 
andi na, cobrin do 
cerca de 3.200 km. A 
cida de de Mac chu 
Pic chu é,  
tal vez, seu lega do 
mais conhe ci do.

45  Cor tez: (1485-1547) 
Her nan do Cor tez, 
espanhol que  
con quis tou o Méxi co,  
des truin do o impé rio 
aste ca.

46  Dés po ta: aque le ou 
aque la que exer ce 
poder abso lu to,  
arbi trá rio.

 Depois, desci ao salão, e qual não foi minha sur-
pre sa ao ver que às oito horas da noite, duas antes de 
nossa fuga, o “Nau ti lus” parou no fundo do ocea no! 
O Capi tão veio junto a mim, no salão, e ficou a me 
falar sobre a his tó ria espa nho la. Meu esta do emo cio-
nal não me per mi tia acom pa nhar nem com preen der 
o obje ti vo pelo qual me fala va daqui lo. Con tu do, ao 
ver os  homens de Nemo, atra vés dos pai néis, irem 
reco lher minas de ouro e prata afun da das com as 
gale ras42 espa nho las, vin das da Amé ri ca, enten di num 
relan ce: Nemo era her dei ro do espó lio43 dos Incas44, 
tra zi do por Cor tez45 que, temen do perdê-lo para os 
ingle ses, afun da ra-o. E quais  seriam os empreen di-
men tos de Nemo? Enfu re ci do por que ousei duvi dar 
de seus pro pó si tos huma ni tá rios, Nemo explo diu, 
con tan do-me, em ter mos, seu segre do: os tesou ros 
que reti ra va dos ocea nos ser viam de meios às cau sas 
huma ni tá rias; às que das dos dés po tas46; à liber ta ção 
dos opri mi dos de todo o mundo.

No dia 19 de feve rei ro, o cana den se Ned Land 
esta va mais mal-humo ra do do que nunca por ter sido 
impe di do de fuga, assim como ao tomar cons ciên cia 
de que está va mos a  léguas de qual quer costa, o que 
impos si bi li ta va qual quer novo plano.

À noite, fui pro cu ra do pelo Capi tão Nemo, que 
me con vi dou para um pas seio marí ti mo notur no, já 
que os  demais que fizé ra mos eram sem pre fei tos 
duran te o dia. Ves ti mo-nos, nova men te, com as rou-
pas apro pria das, mas estra nhei quan do per gun tei das 
lan ter nas ao Capi tão e ele me res pon deu que de nada 
nos ser vi riam. Quan do pisa mos o fundo do Atlân ti co 
já era meia-noite; eu  seguia o Capi tão, que pare cia 
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47  Atlân ti da de Pla tão: 
na mito lo gia grega, 
uma imen sa ilha  
loca li za da no  
Atlân ti co. Pla tão  
des cre veu-a como 
uma uto pia  
des truí da por um  
ter re mo to.

bem habi tua do àque le lugar. Ele indi cou-me uma 
espé cie de cla ri da de dis tan te, dando-me a enten der 
que era para lá que íamos. A luz que eu via bri lha va 
no cume de uma mon ta nha. Com difi cul da de, subi-
mos até o pico. As ruí nas que eu via, pelo cami nho, 
 traíam as mãos do homem e não as do Cria dor. De lá 
de cima, obser vei uma cida de com telha dos roí dos, 
tem plos des mo ro na dos, arcos des lo ca dos, colu nas 
caí das. Emo cio na do, olhei para Nemo, que, pare cen-
do ler meus pen sa men tos, fin giu escre ver em uma 
pedra: “ATLÂN TI DA”.

Ali esta va a Atlân ti da de Pla tão47, nega da por 
tan tos his to ria do res! O con ti nen te sub mer so, onde 
vive ra o pri mei ro homem... É impos sí vel des cre ver 
a emo ção que toma conta de nosso espí ri to numa 
situa ção dessa.

No dia seguin te, acor dei tarde, em razão do pas seio 
notur no à Atlân ti da. Fui ao salão e, muito estra nha men-
te, em vez de encon trar a luz do dia, já que o “Nau ti lus” 
flu tua va, encon trei uma escu ri dão pro fun da. Des co bri, 
pelo Capi tão Nemo, que está va mos no cen tro de um 
vul cão extin to cujo inte rior fora inva di do pelo mar e 
por onde natu ral men te o “Nau ti lus” entra ra. Lá  podiam 
rea bas te cer os reser va tó rios de ele tri ci da de, sem peri go 
de serem vis tos. As flo res tas mine ra li za das por milha res 
de anos for ne ciam o car vão neces sá rio à pro du ção de 
sódio; e este, por sua vez, for ne cia a ele tri ci da de tão 
neces sá ria ao sub ma ri no.

De lá segui mos rota sul, afas tan do-nos de vez das 
cos tas euro peias, para deses pe ro de Land. Do fim de 
feve rei ro a 13 de março, não avis tei o Capi tão. Nesse 
dia, con ver sa mos no salão sobre a pro fun di da de 
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48  Cacha lo tes: mamí fe-
ro cetá ceo cos mo po-
li ta, que atin ge até 20 
m de com pri men to.

49  Ice berg: gran de 
massa de gelo que, 
des pren den do-se 
das gelei ras pola res, 
flu tua impe li da pelas 
cor ren tes marí ti mas.

50  Cír cu lo Polar  
Antárti co: para le lo 
loca li za do a 66°30’S 
que cir cun da o  
con ti nen te gela do  
da Antár ti da.

conhe ci da, pelo homem, do ocea no Atlân ti co. Com o 
sub ma ri no, pude mos des cer a dezes seis mil  metros e 
ver  rochas, gru tas desa bi ta das, onde a vida já não é 
mais pos sí vel;  regiões  jamais visi ta das pelo homem!

O “Nau ti lus” con ti nua va sua rota para o sul. Um 
dia, vendo um car du me de  baleias, enco ra jei Land a 
pedir auto ri za ção ao Capi tão para caçá-las. Nemo 
negou, con de nan do os pas sa tem pos assas si nos dos 
 homens, quan do as  baleias já têm ini mi gos natu rais 
de sobra. E apon tou um bando de cacha lo tes48 que 
se apro xi ma va para atacá-las. Em defe sa das  baleias, 
Nemo trans for mou o “Nau ti lus”, com seu espo rão de 
aço, num arpão muito mais efi caz do que o de Land, 
matan do todos os cacha lo tes sem difi cul da des.

A 14 de março, avis tei gelos flu tuan tes e enten di 
que eram ice bergs49. No dia seguin te, cor ta mos o Cír-
cu lo Polar Antár ti co50. Um banco de gelo imo bi li zou 
o “Nau ti lus” e, sin ce ra men te, pen sei que ali era o 
fim de nossa excur são. Mas não vi pes si mis mo no 
rosto de Nemo. Ao con trá rio, ele res ta va reso lu to a 
atin gir o Polo Sul, a qual quer preço. Con tou-me de 
seu plano de pas sar por baixo do banco. Seria um 
risco, mas vale ria a pena! Eu esta va exta sia do com 
tal expe riên cia.

As ten ta ti vas foram inú me ras, mas o “Nau ti lus” 
sem pre se cho ca va, ao ten tar subir à super fí cie, no 
teto, com o banco de gelo que nos cobri ra. Foi de 
madru ga da, quase ao ama nhe cer, que vi o Capi tão 
 entrar no salão, exul tan te, anun cian do que o mar esta-
va livre, isto é, des con ge la do. Assim, pode ría mos pas-
sar e nave gar até o polo.
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51 Equi nó cio: tempo do 
ano em que o Sol 
passa pela linha do 
Equa dor, tor nan do os 
dias  iguais às noi tes 
em toda a Terra.

Na manhã seguin te, da pla ta for ma do “Nau ti lus”, 
con tem plei a exu be rân cia daque la pai sa gem. Era uma 
pri ma ve ra escon di da por um banco de gelo: aves nos 
céus, pei xes no mar, vege ta ção abun dan te nas ilhas! 
Para não enca lhar o “Nau ti lus”, fomos até uma ilha, no 
bote, e lá hon rei o Capi tão Nemo, ofe re cen do-lhe pas-
sa gem, para que pisas se a terra do Pólo Sul em pri mei-
ro lugar, como pio nei ro que era.

Aguar da mos o apa re ci men to do sol para fazer as 
medi ções e nos cer ti fi car mos de que havía mos real-
men te atin gi do o Polo Sul, mas ele não apa re ceu. 
Nem no dia seguin te, 20 de março, não obs tan te 
nossa ansie da de. E, se não apa re ces se no dia 21, dia 
do Equi nó cio51, não pode ría mos mais saber se esti vé-
ra mos, ou não, no Polo Sul, já que, por seis meses, o 
sol não mais apa re ce ria, tendo iní cio a longa noite 
polar. Dian te disso, quan do o sol apa re ceu e pude-
mos ter cer te za de estar mos em pleno Polo Sul, Nemo 
 ergueu-se, come mo ran do:

— Eu, Capi tão Nemo, a 21 de março de 1868, che-
guei ao Polo Sul, aos noven ta graus, e tomo posse 
desta zona do globo que equi va le à sexta parte dos 
con ti nen tes conhe ci dos. Dito isto, ele des fral dou uma 
ban dei ra negra, com um N gra va do, e fin cou no solo.

No dia seguin te, 22 de março, come ça mos o retor-
no, só que, dessa vez, um aci den te grave ocor reu. Um 
ice berg mina do na base por águas quen tes teve seu cen-
tro gra vi ta cio nal vira do e, no momen to da inver são, 
atin giu o “Nau ti lus”, arras tan do-o para cama das menos 
den sas, onde se encon tra va dei ta do. Per ce bi pela pri-
mei ra vez que Nemo esta va preo cu pa do: acos tu ma ra-se 
a desa fiar as leis huma nas, não as leis natu rais.
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52  Funes ta: que  
prog nos ti ca  
des gra ça.

53  Asfi xia: sufo ca ção.

O banco de gelo não nos per mi tia qual quer saída 
e o pró prio Nemo já fazia pre vi sões funes tas52 sobre 
como mor re ría mos, se por asfi xia53 ou esma ga men to. 
Tínha mos pro vi são de oxi gê nio para mais dois dias e 
muito tra ba lho para remo ver a pare de de gelo, que 
nos impe dia o retor no ao Atlân ti co. Fize mos reve za-
men to entre as equi pes de tra ba lho para a remo ção 
do gelo, mas era insa no. Não iría mos ser bem-suce di-
dos; por mais que tra ba lhás se mos, só con clui ría mos o 
tra ba lho dali a qua tro ou cinco dias, e nossa pro vi são 
de ar aca ba ria em menos de dois.

O Capi tão Nemo teve a bri lhan te ideia de inje tar 
água fer ven do no gelo, para atra sar a soli di fi ca ção da 
água. Con ti nuá va mos o tra ba lho, com empe nho e 
vigor. Mas o ar se aca ba va, pare cen do nos matar aos 
pou cos. Só Nemo per ma ne cia ágil; sua força moral 
domi na va as dores físi cas, e ele agia por todos. Ele-
vou o navio, dei xan do o “Nau ti lus” total men te fecha-
do a flu tuar. Abriu as tor nei ras dos reser va tó rios e a 
água  entrou, des me su ra da men te. O peso do sub ma ri-
no ele vou-se em cem tone la das, e foi quan do houve 
o des lo ca men to: o gelo par tiu-se e o sub ma ri no pare-
ceu cair no vazio.

Nos sos cora ções  batiam des com pas sa dos; o sub-
ma ri no subia a toda a velo ci da de; está va mos a 
menos de seis  metros da super fí cie; bas ta va ultra-
pas sar uma super fí cie gela da, com sua héli ce poten-
te, para fren te e para trás. E assim foi. Às onze horas 
da manhã do dia 28 de março, o “Nau ti lus” esma-
gou o gelo com sua força pode ro sa. E o ar pene trou 
em todos os com par ti men tos, tra zen do-nos a vida 
de volta.
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54  Mal vi nas ou  
Falk lands: colô nia 
ingle sa for ma da por 
duas ilhas loca li za da 
no Atlân ti co Sul,  
pró xi mas à costa  
da Argen ti na.

55  Pata gô nia: pla nal to 
semiá ri do, var ri do 
por ven tos, no sul da 
Argen ti na.

56  Estuá rio:  
desem bo ca du ra  
de um rio. 

No dia 31 de março, está va mos na extre mi da de 
do con ti nen te ame ri ca no. No dia seguin te, estan do 
o “Nau ti lus” à super fí cie, pude avis tar a Terra do 
Fogo. À noite, ultra pas sa mos o Arqui pé la go das Mal-
vi nas, ou Fal klands54, como são cha ma dos pelos 
ingle ses. No dia 4, nave ga mos pela  região da Pata-
gô nia55 e pas sa mos o estuá rio56 do Prata. A 4 de 
abril, o Uru guai esta va a cin quen ta  milhas de nós. Já 
havía mos per cor ri do dezes seis mil  milhas desde o 
nosso embar que...

Nemo pas sou a gran de velo ci da de e dis tân cia da 
costa bra si lei ra, para gran de tris te za de Ned Land, que 
nunca desis tia de seus pla nos de fuga.

A 16 de abril, avis ta mos a Mar ti ni ca e Gua da lu pe. Eu 
con ti nua va meus estu dos, assim como obser va va a 
fauna marí ti ma pelos pai néis do salão, mas o cana den se 
esta va cada vez mais impos sí vel de se supor tar, cada vez 
que o “Nau ti lus”  seguia rumo norte, apro xi man do-se de 
seu país.

No dia 20 de abril, Land, Con se lho e eu falá va-
mos acer ca de pol vos de gran des dimen sões, deno-
mi na dos “cala mar de Bou ger”, quan do vimos um 
bando deles apro xi man do-se dos pai néis. E o pior 
de tudo é que, jus ta men te quan do aque les ani mais 
hor rí veis se jun ta vam ao sub ma ri no, a héli ce parou 
por algu ma razão e o sub ma ri no esta cio nou. Segun-
do o Capi tão, as man dí bu las daque les ani mais  teriam 
dani fi ca do algu ma pá da héli ce, daí elas não fun cio-
na rem. O mais ter rí vel é que, segun do Nemo, tería-
mos de lutar corpo a corpo com aque les mons tros e, 
para isso, subi mos à super fí cie.

Vinte Mil Léguas Submarinas



36

Lá encon tra mos dez  homens arma dos com macha-
dos e pron tos para o ata que. Land acom pa nha va-nos 
com seu arpão. Foi uma luta hor rí vel, em que um 
mari nhei ro per deu a vida. No momen to der ra dei ro, o 
infe liz gri tou por socor ro em fran cês, o que me dei-
xou pro fun da men te toca do. O coman dan te ainda ten-
tou salvá-lo, mas o ani mal nojen to nos cegou a todos, 
lan çan do sobre nós um líqui do negro, que saiu de 
seu abdô men.  Depois desta tris te cena, recu pe ra mos 
a visão e uma fúria nos impe liu con tra os mons tros, 
que  haviam inva di do a pla ta for ma. Houve um 
momen to em que Land esta va para ser atin gi do, mas 
Nemo sal vou-o, retri buin do assim o que o cana den se 
fize ra por ele na  região das péro las.

Mais tarde, quan do nos livra mos dos ani mais, vi 
Nemo olhan do imó vel para o mar, lem bran do de seu 
com pa nhei ro morto, tal vez. Pude ver que lágri mas gros-
sas escor riam por seu rosto, habi tual men te sobre-hu-
ma no.

 Depois daque le dia trá gi co, não vi mais o Capi tão 
Nemo. O “Nau ti lus” pare cia mesmo nave gar à deri va. 
Sua héli ce havia sido repa ra da, mas quase não era 
usada. Pas sa mos pelas Ilhas Baha mas e, a 8 de maio, 
pude mos avis tar a Caro li na do Norte.

A vigi lân cia a bordo tinha sido aban do na da, o 
que faci li ta ria os pla nos de fuga de Ned Land. Con tu-
do, o mau tempo cons pi ra va con tra nós: tem pes ta des, 
ciclo nes, na certa, nos leva riam à morte, em qual quer 
ten ta ti va. Foi quan do Land inti mou-me a falar com 
Nemo sobre nossa situa ção, o que fiz. Ou, pelo 
menos, ten tei.
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Nemo esta va tra ba lhan do em seu quar to e me 
recep cio nou fria men te. Mesmo assim, insis ti em fazê-lo 
ver nosso pro ble ma a bordo do “Nau ti lus” há sete 
meses e a nossa espe ran ça de vol tar ao mundo civi li-
za do. O Capi tão per ma ne ceu impas sí vel e negou qual-
quer tipo de enten di men to.

Comu ni quei aos meus com pa nhei ros os resul ta-
dos da con ver sa que tive ra aque le dia com o Coman-
dan te Nemo e pude ouvir de Ned Land o que já espe-
ra va:

— Esta mos pró xi mos de Long  Island. Fugi re mos, 
faça o tempo que fizer...

No dia 18 de maio, está va mos pró xi mos a Nova 
Ior que, quan do uma tem pes ta de infer nal desa bou. 
Por capri cho, Nemo man te ve o “Nau ti lus” na super fí-
cie e subiu à pla ta for ma, para desa fiar a tor men ta. O 
poder da chuva era sufi cien te para der ru bar casas e 
des lo car  canhões. As ondas atin giam quin ze  metros 
de altu ra. O barô me tro, como em 1860, duran te um 
ciclo ne, des ceu a sete cen tos e dez milí me tros.

O Capi tão Nemo con ti nua va desa fian do a natu re-
za, mesmo quan do os raios estou ra vam nos céus. 
Pare cia pro cu rar uma morte digna de sua pró pria 
gran dio si da de.

Quan do ele  entrou, pas sa va da meia-noite. Ouvi 
os reser va tó rios enche rem-se de água e, aos pou cos, 
o sub ma ri no des ceu às pro fun di da des do Atlân ti co.

Pelos pai néis do salão, vi pei xes assus ta dos, 
fugin do da tem pes ta de e dos raios; vi  outros serem 
ful mi na dos e tive medo. Con tu do, o “Nau ti lus” con ti-
nua va a des cer e encon trou repou so segu ro, a cin-
quen ta  metros.

Vinte Mil Léguas Submarinas
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Quem pode ria dizer que uma ter rí vel tem pes ta de 
rugia à super fí cie daque le ocea no? No “Nau ti lus”, nin-
guém.

Devi do à tem pes ta de, tínha mos sido leva dos para 
o leste e nos afas tá ra mos  demais da costa norte-ame-
ri ca na, o que dei xou Ned Land em esta do de pros tra-
ção57 e iso la men to.

Duran te  alguns dias, o sub ma ri no nave gou, ora sub-
mer so, ora à super fí cie; mui tas vezes per di do em meio 
a bru mas58, que se devem prin ci pal men te à fusão59 dos 
gelos, que pro vo cam umi da de na atmos fe ra.

Pelos pai néis, pude obser var os resul ta dos de coli-
sões e aci den tes ocor ri dos devi do à pre sen ça das bru-
mas:  navios per di dos, afun da dos, ruí nas de  metais. O 
“Nau ti lus” pare cia pas sar os mor tos em revis ta.

Maio fin da va quan do per ce bi nova mudan ça na 
rota do “Nau ti lus”. Pare cia que vol tá va mos à Euro pa. 
No dia 28, está va mos a cento e cin quen ta qui lô me tros 
da Irlan da e, no dia 31 de maio, o sub ma ri no des cre-
veu no mar uma série de cír cu los, que me dei xa ram 
intri ga do.

Vi o coman dan te Nemo, rapi da men te, e ele me 
pare ceu mais tris te do que nunca.

No dia seguin te, 1º de junho, Nemo foi medir a 
altu ra do sol. Eu esta va na pla ta for ma quan do o vi, 
exul tan te, falar:

— É aqui!

Vol tei ao salão. O alça pão foi fecha do e eu ouvi 
o ruído carac te rís ti co dos reser va tó rios se enchen do. 
O “Nau ti lus” come çou a mer gu lhar e muito mais 
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57  Pros tra ção: grande 
debilidade resultante 
de moléstia ou fadiga.

58  Bru mas: nevoei ro.
59  Fusão: pas sa gem do 

esta do sóli do ao  
líqui do.
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tarde, a oito cen tos e trin ta e três  metros, repou sa va 
no solo. Os pai néis me mos tra ram as ruí nas de um 
navio, que deve ria ter afun da do há mui tos anos.

O Capi tão Nemo nar rou, his to ri ca men te, as pas sa-
gens daque le navio em “vida”. Con cluí que se tra ta va 
do “Vin ga dor”, e ele con cor dou comi go, dizen do que 
“Vin ga dor” era real men te um belo nome!

Aque la sua rea ção me acla rou o espí ri to. Ele tinha 
den tro de si um ódio mons truo so, enor me, que o 
tempo  jamais apa ga ria. Eu não des co bri ria nada, 
nunca, a seu res pei to, mas esse sen ti men to era con-
cre to, pal pá vel...

Quan do o “Nau ti lus” subiu à super fí cie, ouvi uma 
deto na ção. Tinha sido um tiro de  canhão, vindo de um 
navio de guer ra que se apro xi ma va de nós.  Outros tiros 
vie ram. Per gun tei a Land se podia enxer gar a nacio na li-
da de do navio, mas ele não con se guiu. Ten tou ace nar, 
mas foi brus ca men te impe di do por Nemo, que o amea-
çou de morte.

Nemo esta va enco le ri za do. Man dou que des cês se-
mos e, des fral dan do uma ban dei ra igual à que fin cou 
no solo do Polo Sul, disse que afun da ria o navio, 
repre sen tan te de uma nação mal di ta.

— Ali está o opres sor. E aqui está o opri mi do — 
foi a últi ma frase que ouvi dele.

Ado tan do a mesma estra té gia que uti li za ra com o 
“Abra ham Lin coln”, Nemo con se guiu atraí-lo. A toda 
velo ci da de, o “Nau ti lus” pas sou atra vés do casco do 
navio, cau san do seu afun da men to. Pelos pai néis, 
pude mos assis tir a cenas hor rí veis do nau frá gio. 
Nemo pare cia hip no ti za do com a cena e, quan do se 
 ergueu e foi ao quar to, eu o segui.

Vinte Mil Léguas Submarinas
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60Boreais: seten trio-
nais; do lado do Norte.

Entre os qua dros de seus  heróis, vi-o cho ran do 
junto a um retra to de  mulher ainda jovem, com duas 
crian ças.

Naque la noite, o “Nau ti lus” esta va pró xi mo ao 
Canal da Man cha, com des ti no aos mares  boreais60. 
Os reló gios de bordo foram para dos e eu perdi a 
noção do tempo. Nave ga mos uns 15 ou 20 dias, até 
que Ned Land veio me pro por fuga, nova men te, a 
qual quer custo. Não sabía mos onde está va mos, nem 
para onde íamos. Mas qual quer coisa era  melhor do 
que aqui lo.

Desde o afun da men to do navio de guer ra, eu pas-
sa ra a sen tir por Nemo um incon tro lá vel hor ror, como 
se esti ves se dian te de um ver da dei ro mons tro. Com bi-
na mos a fuga para aque la noite, no bote do “Nau ti lus”.

À hora da fuga, ouvi Nemo tocan do órgão, em 
seu quar to, como de hábi to. Ainda pude ouvi-lo, 
dizen do: “Deus, todo pode ro so, basta!”

Saí na ponta dos pés e encon trei meus ami gos 
desa tan do o bote, com muito cui da do. Naque le pre-
ci so ins tan te, ouvi mos gri tos da tri pu la ção, mas não 
era a nós que se diri giam. Era ao tur bi lhão que aque-
las águas da costa da Norue ga esta vam for man do, 
com vio lên cia, à qual  nenhum navio nunca esca pa ra. 
São ondas mons truo sas que for mam um rede moi nho 
pavo ro so.

O “Nau ti lus” pare cia um ser huma no, lutan do para 
sobre vi ver. Seu coman dan te pare cia tê-lo con du zi do 
até lá, de pro pó si to. Jus ta men te naque le momen to, 
Land quis  recuar, pois a lógi ca demons tra va que, se 
hou ves se sal va ção para nós, era per ma ne cen do no 
sub ma ri no. Mas era tarde  demais: o bote esta va solto 
e uma forte explo são lan çou-nos ao mar. Eu bati a 
cabe ça e perdi os sen ti dos.
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Não sei dizer como sobre vi ve mos, pois, quan do 
recu pe rei os sen ti dos, está va mos — Con se lho, Land e 
eu — numa caba na de um pes ca dor das ilhas de 
Lofo ten. Enquan to espe rei por um vapor que me 
levas se de volta à Fran ça, revi meu rela to e creio ter 
sido fiel a todos os acon te ci men tos.  Alguém me acre-
di ta rá? Não sei, mas não impor ta.

O que sei é que hoje tenho o direi to de falar sobre 
os mares, com o conhe ci men to de quem per cor reu 
vinte mil  léguas sub ma ri nas.

O que teria ocor ri do com Nemo? E com o “Nau ti-
lus”?  Teriam con se gui do esca par do tur bi lhão? Espe ro 
que sim. E espe ro mais: que a con tem pla ção de tan tas 
mara vi lhas sub ma ri nas acal me seu cora ção feroz. Que 
o sábio vença o jus ti cei ro e que ele con ti nue a explo-
ra ção pací fi ca dos mares, mesmo que eu nunca venha 
a des co brir quem foi o Coman dan te Nemo.

Vinte Mil Léguas Submarinas
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N enhu ma outra obra lite rá ria refle tiu 
com tanta fide li dade a história de sua 
época como a cole tâ nea dos ro mances 

de Júlio Verne, conhe ci da como Via gens extraor-
dinárias.

Nas ci do em Nan tes, na França, a 8 de feve rei ro 
de 1828, filho de Pedro Verne, cuja famí lia orgu lha-
va-se de sua tra di ção na advo ca cia, e de Sofia Alot te, 
pro ve nien te de rica famí lia de arma do res, Júlio 
Verne mos tra va uma forte incli na ção para a lite ra tu-
ra desde sua infân cia.

Tal vez devi do à sua for ma ção fami liar, Verne 
tenha se incli na do para um novo gêne ro lite rá rio: a 
fic ção-cien tí fi ca, resultado da união de seus conheci-
mentos sobre a vida dos  homens do mar, daque la 
época, cheia de aven tu ras, e sua for ma ção esco lar, 
na facul da de de direi to, que o ensi na ra a racio ci nar 
logi ca men te, e a acei tar somen te os fatos como ver-
da dei ros.

Júlio Verne, entre tan to, viveu duran te uma época 
pri vi le gia da. O homem do sécu lo XIX con ju ga va har-
mo nio sa men te a ciên cia e a tec no lo gia. Uma mesma 
gera ção assis tiu ao des co bri men to da ele tri ci da de, do 
auto mó vel, do avião, do rádio, do sub ma ri no, dos 
teci dos sin té ti cos, do cine ma...

Verne assis tiu a todos estes acon te ci men tos e 
ante ci pou-se a mui tos deles. Mara vi lha va-se, assim 
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como seus con tem po râ neos, com a velo ci da de que 
o pro gres so adqui ria. Tudo isto o levou a uma ideia, 
em que tra ba lhou com afin co desde seus 24 anos até 
sua morte em 24 de março de 1905: escre ver a nove-
la da ciên cia, esta be le cen do uma ponte entre a ciên-
cia e a lite ra tu ra. Para tanto, con ta va ape nas com 
uma fer ra men ta: sua ima gi na ção fér til, cujo ponto de 
par ti da era o estu do, a obser va ção e a curio si da de.

Nem mesmo seu casa men to com Hono ri na Hebè, 
o nas ci men to de seu filho  Michel, ou suas oca sio nais 
rus gas com seu pai, o des via ram de seu pro pó si to.

Seu pro fun do res pei to para com a ciên cia nunca o 
dei xou afas tar-se do racio na lis mo ou rea lis mo. E, 
mesmo em obras mais fan tás ti cas, como Via gem ao cen tro 
da Terra, Da Terra à Lua e  outras, sua fina li da de era usar 
a fan ta sia para ilus trar os conhe cimen tos de sua época 
em astro no mia, mate má ti ca, físi ca, paleon to lo gia, mine-
ra lo gia etc.

Em suma, sua vida resu miu-se a retra tar sua 
época, por isso Verne está pro fun da men te imer so em 
seu tempo e expres sa aspec tos impor tan tís si mos 
desse período. Seus per so na gens, em sua maio ria, 
não são senão veí cu los de uma ideia ou agen tes de 
uma empre sa, quan do não meros sím bo los.

A cora gem, a tena ci da de, a leal da de, a nobre za de 
sen ti men tos não isen ta de uma certa inge nui da de, tais 
como as prin ci pais carac te rís ti cas, em oca siões um 
tanto este reo ti pa das, do herói ver nia no, que não se 
defi ne tanto por si mesmo como pelo que faz.



1853 Publi ca Colin-Mail lard.

1855 Publi ca Les Com pag nons de La Mar jolai ne.

1860 Publi ca  L'Auberge des Arden nes.

1863  Cinco sema nas em um balão, nove la que havia sido pu bli ca da em 
capítu los pelo perió di co Maga zin d' Édu ca tion et de Récréa tion, é 
publi ca do em volu me único.

1864 Publi ca Via gem ao cen tro da Terra.

1865 Publi ca Da Terra à Lua.

1868 Publi ca Os  filhos do Capi tão Grant.

1870  Publi ca Vinte mil  léguas sub ma ri nas, Capi tão Hat te ras e Via gem ao redor 
da Lua.

1873 Publi ca A volta ao mundo em oiten ta dias.

1874  Publi ca A ilha mis te rio sa e, junto a Den nery, monta a peça adap ta da 
do roman ce homó lo go A volta ao mundo em oiten ta dias.

1875 Publi ca O Chan ce ler, diá rio do pas sa gei ro J.R. Kazal lon.

1876 Publi ca  Miguel Stro goff.

1878  Publi ca Um Capi tão de quin ze anos, e adap ta, para o tea tro, o roman-
ce Os  filhos do Capi tão Grant.

1879 Publi ca Tri bu la ções de um chi nês na China.

1882 Estreia a comé dia, em três atos, Voya ge à tra vers l' impos si ble.

1883 Estreia a peça: Kéra ban le Tètu.

1887  Estreia  Mathias San dorf, peça em cinco atos adap ta da do roman ce 
homó lo go.

1888 Publica Dois anos de vocações.

1896 Publi ca As via gens do Capi tão Cook.

1898 Publi ca Le Super be Oré no que.

1899 Publi ca Le Tes ta ment d'un Excen tri que.

1900 Publi ca Secon de  Patrie.

1901 Publi ca Le Vil la ge  Aérien.

1902 Publi ca Les Frè res Kip.
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1831 Descobrimento, por Faraday, da indução eletromagnética.

1837 Telégrafo.

1839 Borracha vulcanizada.

1841 Primeiro Princípio da Termodinâmica enunciado por Mayer.

1846  Descobrimento, através de cálculos matemáticos, de Netuno, por 
Leverrier.

1850 Segundo Princípio da Termodinâmica, por Clausius.

1857 Máquina de costura.

1858 Primeiro cabo submarino entre Europa e América.

1859  Perfuração do primeiro poço petrolífero, na Pensilvâ  nia, e o evo-
lucionismo, com a Origem das espécies, de Darwin.

1860  Análise espectral, de Kirchhof e Bunsen, que imprime um impulso 
gigantesco na astronomia e na astrofísica.

1861  Experimentos de Pasteur, que destroem as teorias da geração 
espontânea.

1865 Introdução à medicina experimental, de Claude Bernard.

1866 Leis da herança, de Mendel.

1867   Fotoimpressão, celuloide, descobrimento da assepsia cirúrgica e 
O Capital, de Marx.

1869 Canal de Suez e Lei periódica dos elementos, de Mendeleiev.

1871 Dínamo e A origem do homem, de Darwin.

1876 Telefone.

1877 Fonógrafo.

1878 Exploração da energia hidroelétrica e desfosforização do ferro.

1879  Lâmpada e bonde elétricos.

1880 Colhedoras mecânicas.

Alguns dos avanços da ciência durante 
a vida de Júlio Verne
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1881  Transporte da energia elétrica.

1882 Descobrimento dos bacilos da tuberculose, por Koch.

1884 Turbina de vapor e descobrimento do bacilo do tifo, por Gaf-
faky.

1885   Primeira travessia do Atlântico por um petroleiro e vacina  
antirrábica.

1887  Eletrólise.

1888   Alternador e transformador elétricos, motor à gasolina e ondas 
hertzianas.

1890  Pneumático para rodas.

1895  Raios-X, radiofonia e cinematógrafo.

1896  Dirigíveis.

1897  Descobrimento do rádio, pelos Curie.

1899 Teoria dos quanta, de Planck.
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Roteiro de Leitura

Vinte Mil Léguas Submarinas

1. Preencha as quadrículas com as indicações. Na coluna indicada apa-
recerá o nome antigo de um molusco que nunca deixa sua concha, 
embora possa fazê-lo. Seu nome moderno é argonauta.

1
2

3

➪

➪

4
5

6
7

8

 1. Rompera com a humanidade (não se sabe por quê) e vivia solitário em 
seu submarino.

 2. Francês especialista em assuntos submarinos.

 3. Comandante da fragata “Abraham Lincoln”.

 4. Continente submerso onde vivera o primeiro homem, segundo 
Platão.

 5. Espólio dos  trazido por Cortez da América.

 6. O rei dos arpoadores.

 7. Passagem natural subterrânea ligando os mares Vermelho e 
Mediterrâneo, descoberta por Nemo.

 8. Criado de Aronnax.

 2. O que vinha assustando comerciante, capitães de navios, armadores, 
governantes e a opinião pública do mundo?

 3. Quem era Pierre Aronnax?
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 4. O que aconteceu uma noite quando o Comandante Farragut se pre-
parava para voltar aos Estados Unidos, após três meses de exploração 
sem nada ter encontrado?

 5. Aronnax foi lançado ao mar e quase se afogou, mas foi salvo por seu 
criado, Conselho, e ambos foram resgatados por Ned Land. Onde  
estava este último?

 6. O comandante do submarino, apesar de mostrar-se gentil, conside- 
rava os três náufragos como inimigos e lhes impôs uma condição para 
que continuassem vivos. Qual era?

 7. Quem era o comandante e qual o nome do submarino?

 8. Por que Aronnax dizia estar vivendo uma ficção científica admirável? 
Destaque alguns dos aspectos inovadores.

 9. Uma ideia nunca abandonara Ned Land, apesar da condição imposta 
por Nemo no início da viagem. Qual era ela?

10. Nemo era herdeiro do “espólio” dos Incas. O que era isso e para que 
Nemo o usava?

11. Depois de um sem-número de aventuras, Nemo afundou um navio de 
guerra e Aronnax percebeu que o capitão nutria um ódio monstruoso, 
mas não descobriu nada a respeito de sua vida, que continuava a ser 
um grande mistério. O que aconteceu na hora da fuga de Land, 
Conselho e Aronnax?
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